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 Panduan Wawancara 
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A. Latar Belakang Subjek 

1. Nama subjek 

2. Tingkat pendidikan subjek 

3. Usia subjek 

4. Pekerjaan subjek 

5. Jumlah anak dalam keluarga 

6. Usia anak subjek yang autis 

7. Sumber awal diagnosa anaknya merupakan penyandang autis: 

 

B. Faktor Individual 

1. Bagaimana perasaan saat pertama kali mengetahui anaknya didiagnosis 

autis? 

2. Apa saja yang dilakukan setelah mengetahui anaknya penyandang autis? 

3. Bagaimana cara menyikapi pandangan orang lain terhadap anaknya yang 

autis? 

4. Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk akhirnya menerima keadaan 

anak yang autis? 

5. Bagaimana cara merawat anak yang autis? 

6. Apakah pernah mengalami keadaan dimana anaknya dalam posisi yang 

“down”? 

7. Apa saja yang telah dilakukan untuk masa depan anak yang autis? 

8. Apa harapan untuk anak yang autis? 

9. Apa yang sekarang dirasakan dengan kehadiran anak autis di dalam 

keluarga? 

 

C. Faktor Keluarga 
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1. Bagaimana reaksi keluarga pertama kali saat mengetahui ada anggota 

keluarga yang penyandang autis? 

2. Siapa saja yang dirasa memberikan semangat dan dukungan untuk dapat 

bangkit kembali? 

3. Apa saja yang telah dilakukan pihak keluarga dalam memberikan 

dukungan? 

4. Bagaimana penerimaan keluarga saat ini? 

 

D. Faktor Komunitas 

1. Bagaimana penerimaan awal dari orang-orang sekitar? 

2. Siapa saja yang dirasa memberikan semangat dan dukungan untuk dapat 

bangkit kembali? 

3. Apa saja yang telah dilakukan orang-orang sekitar sehingga dapat 

menumbuhkan semangat untuk bangkit kembali? 

 

 

 

Panduan Observasi 

 

A. Penampilan Subjek 

1. Pakaian yang dikenakan subjek 

2. Gaya tubuh subjek 

3. Perilaku yang nampak dari subjek 

 

B. Lingkungan Tempat Tinggal Subjek 
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C. Interaksi Subjek dengan Anak yang Autis 

D. Interaksi Subjek dengan Suami 

E. Interaksi Subjek dengan Lingkungan Sekitar 
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Panduan Wawancara Triangulasi 

 

1. Bagaimana reaksi subjek saat pertama kali mengetahui anaknya penyandang 

autis? 

2. Apa yang subjek lakukan setelah mengetahui keadaan anaknya? 

3. Berapa lama waktu yang dibutuhkan subjek untuk dapat menerima keadaan dan 

bangkit kembali? 

4. Apakah sempat mengucilkan diri dari lingkungan? 

5. Bagaimana kedekatan subjek dengan anaknya? 

6. Bagaimana keadaan subjek saat ini? 
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Panduan Koding 

 

NO KETERANGAN TEMA KODING 

1 
Sumber awal diagnosa anaknya 

penyandang autis 
A 

2 

Faktor individual B 

Kognitif (I am) B1 

Konsep diri (I am) B2 

Harga diri (I am) B3 

Self efficacy (I am) B4 

Realistis (I can) B5 

Problem solving (I can) B6 

Misi (I am) B7 

Empati (I am) B8 

Humor (I am) B9 

Adaptasi (I can) B10 

Regulasi emosi (I can) B11 

Attachment dynamics B12 

3 

Faktor keluarga (I have) C 

Pasangan C1 

Keluarga besar C2 

4 

Faktor komunitas (I have) D 

Kedekatan dengan lingkungan sekitar 

(komunitas) 
D1 
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Verbatim Subjek 1 

Koding Peneliti Subjek Analisis 

Rabu, 24 Februari 2016 ; 10.00 WIB ; kantor subjek 

 
Emm, untuk namanya Tante sendiri Lieni 

Puspita ya Tante ya? 

Iya.  

 

Terus, ee tingkat pendidikannya Tante kalo 

boleh tahu apa Tante? 

Saya Sarjana, ee S1 Ekonomi. 

 

 

S1 Ekonomi 

 Untuk usia Tante? 38.  

 
Pekerjaannya? Pekerjaannya, ee wiraswasta yaa.  

Wiraswasta 

 

Ee, untuk anak sendiri Tante ada dua ya 

Tante? 

Iya. 

 

 

Ada 2, ee untuk yang anak autisnya sendiri? Yang autis anak pertama. 

 

 

Itu usianya berapa ya Tante? Ee, sekarang, ee berapa ya? 13 mau 14 tahun. 

 

Oo, 13 mau 14 tahun. Namanya siapa ya Tante 

kalo boleh tahu? 

Ee, Maximus Alvaro Santoso. 

 

Kalo yang kedua Tante namanya? Yang kedua Malvern Ferdinand. 

 

Ooo 
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A 

Terus, ee, Tante sendiri tahu waktu pertama 

kali kalau ee Maximus itu ada autis itu 

darimana? 

 

Ee, yaa mulai curiga waktu umur 2 tahun, ee 

tapi pada saat itu ee saya bawa ke dokter sendiri, 

dokter sendiri belum.. ke Psikiater gitu, Psikiater 

anak gitu, itu belum bisa memastikan. 

Maxi didiagnosa autis oleh 

Psikiater anak pada usia 3 

tahun dengan grade sedang. 

Oo gitu 

 

Heem, soalnya ee yang mirip dengan anak yang 

telat bicara, gitu kan, mirip, gitu. Apa ya, 

mungkin bisa dipastikannya waktu itu umur 3 

tahun. 

Oo umur 3 tahun 

 

Sampai umur 3 tahun itu masih, kalau bicaranya 

masih kurang, terus ee apa namanya, ee kontak 

matanya kurang. Barusan diputusin, ee anaknya 

autis. Terus waktu itu grade-nya sedang si. 

Itu berarti waktu itu dari dokter anak gitu apa 

dari Psikiater? 

Psikiater, iya. 

 

Oo, Psikiater. Oke 
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B 

B1 

B3 

B5 

B6 

Perasaannya Tante sendiri waktu pertama kali 

tahu kalau ee anaknya Tante ada yang autis tu 

gimana Tante? 

 

Hehe, yaa sedih banget si ya. Sedih banget si. Ya 

itu udah, ya sampai berapa lama gitulah, ee ga 

bisa nerima, maksudnya yaa kok bisa gitu kan? 

Ee terus ya, terus ya saya berusaha banyak si 

berobat rutin, saya ke Jakarta. Pertama saya ke 

dokter Ika, itu dia, dia tu sebagai dewan 

pembimbing di Yayasan Autis Indonesia. Ee, dia 

praktek di Rumah Sakit Pondok Indah. Tapi terus, 

kelanjutannya saya konsultasinya di rumahnya, di 

Meruya kalau ga salah. Di jalan Meruya, di daerah 

Meruya. Terus, ee akhirnya disitu ya dikasi obat 

gitu sih, obat, Cuma obatnya kaya ada obat 

penenangnya jadi akhirnya, ee ga berapa lama 

saya ini berentiin. Terus, ee, dari situ saya 

terapiin anak aja di Kitty Centre, di daerah 

Lebak Bulus. Disitu saya, ee, ngontrak rumah si 

di, ngontrak rumah di daerah situ gitu ya. Terus 

saya terapiin ya seminggu lima kali, dari Senin 

sampe Jumat. Di, nama ininya, tempat terapinya 

Kitty, Kitty Centre. 

 

Perasaan subjek pertama kali 

mengetahui anaknya autis 

adalah sedih dan tidak dapat 

menerima. Tetapi subjek tetap 

membawa Maxi untuk berobat. 

B1 

B5 

B10 

Berarti itu kira-kira berapa lama Tante biar 

bisa sampai Tante menerima keadaan anak? 

Ee, yaa, bertahun-tahun ya kayaknya ya. Cuma 

saya sembari, walaupun saya ga bisa nerima 

tapi saya tetep terapiin gitu. Maksudnya saya 

kan denger katanya autis ga bisa disembuhin. Nah 

itu yang saya ga bisa terimanya, gitu. Kok bisa si 

ga bisa disembuhin gitu lo? Padahal, ee penyakit 

apasi gitu kan? Yaa tadinya saya belum tahu juga, 

gitu. Ee, orang yang stres atau apa-apa juga kan 

banyak yang bisa sembuh, gitu. Tapi autis ga bisa 

sembuh. Saya bingung juga si itu penyakit apa ya. 

Subjek dapat menerima 

keadaan Maxi setelah 

bertahun-tahun karena subjek 

merasa bingung kenapa autis 

tidak dapat disembuhkan 

sedangkan penyakit lain bisa. 
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Ya saya si pengennya ada orang yang neliti 

gitulah ya, hee, terus tahu gitu penyebabnya apa 

dan disembuhinnya pake apa. Mau diapain, kasi 

obat atau dioperasi, atau apa kan itu kan. Kalo 

bisa si gitu. Cuma itu bukan bidangnya saya ya, 

mungkin dokter-dokter yang neliti gitu. Tapi saya, 

baca buku itu saya udah banyak banget. Dari, ee 

buku Profesor yang di Indonesia. Terus ada juga 

kaya kesaksian-kesaksian orang yang anaknya 

autis, gitu kan. Yaa, memang sebagian besar si 

ngomongnya ga bisa disembuhkan, gitu. Bisa 

diringanin gitu kan, diusahain jadi keliatan seperti 

normal, gitu kan. Terus ya lebih ringan, dan dia 

ngikutin perilakunya orang normal, gitu si 

memang bisa gitu. Dan itu juga tergantung sama 

tingkat autisnya si. Jadi autis tu ada yang 

tingkatnya rendah, ada yang tingkatnya sampe 

tinggi gitu kan. Autis juga banyak dibarengin 

sama yang lain-lain, gitu misalkan handicap yang 

lain gitu. Ada yang autis dibarengin ama down 

syndrome, ada yang autis dibarengin sama, ee, 

cacat panca indera, ada yang buta ada yang apa 

gitu ya, terus dibarengin sama autis. Itu, katanya 

si banyak. Itu saya dapet dari guru SLB. Katanya 

di SLB itu kan banyak yang cacat panca indera, 

tapi banyak yang autis juga. Jadi di samping cacat 

panca indera mereka autis juga, gitu. Banyak yang 

gitu. Tapi kalo anak saya ini si autis murni si. 
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Oo, Cuma autis ya Tante? Hooh, jadi ee, fisiknya itu ee, bener-bener seperti 

anak normal. Bicara pun kalo disuru ngomong 

kata yang susah pun bisa. Mau bahasa Inggris, 

mau apa gitu bisa. Maksudnya, ee secara cuma 

ngomong doang gitu ya. Tapi kalo pemahaman, 

yaa ga ada gitu. Pemahamannya paling yaa 

sebatas ee, hal-hal yang biasa dia lakukan, itu dia 

ngerti. Tapi untuk hal-hal yang aneh-aneh gitu 

yang ga dalam kehidupan gitu ya, susah untuk dia 

bisa memahami itu, gitu. 

Tapi tetep dibantu kan Tante, maksudnya 

sampai sekarang juga kan masih ada 

sekolahnya segala macem? 

Ya sekarang saya sekolahnya di sekolah inklusi 

di.. disana tu ada banyak anak autis juga, ya ada 

beberapa anak autis, terus juga ada beberapa anak 

yang ee sedikit ee apa cacat gitu lah ya istilahnya, 

panca indera. Tapi ga sampe yang berat-berat si. 

Jadi sekolahnya nerima, sekolah umum tapi yang 

menerima anak berkebutuhan khusus, gitu. 

B10 

Terus buat ngerawat, Tante kan anaknya dua, 

yang satu autis yang satu kan ga. Terus, cara 

ngerawatnya kan pasti beda ya Tante antara 

yang autis sama yang ga? 

Hee, hee. 

 

Cara merawat anak yang autis 

tidak dibedakan dengan anak 

normal, hanya saja subjek 

tidak dapat terlalu menekan 

atau memaksakan kehendak 

pada yang autis. 
Kalo buat yang autis gimana Tante? -Interupsi dari suami subjek- 

Cara ngerawatnya ya sama aja, hehe. 
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Iya Tante Cara ngerawatnya si sama aja, ya paling 

bedanya beda, maksudnya kita kan karna kita 

anaknya autis jadi kita kan lebih, ee apa ya, lebih 

paham, gitu tu lebih, ga, ga apa ya, ga terlalu 

ditekan gitu, dipaksakan, kaya gitu. Kalo untuk 

anak yang normal kan beda, jadi, kalo sama anak 

yang normal kan harus gitu “Kamu belajar, 

kerjain PR!”, gitu, harus diteken gitu kan. Ya 

maksudnya kan anak-anak zaman sekarang kan 

emang begitu ya, ikut les ini les itu, yaudahlah 

daripada main gitu kan pikirnya. Ya tapi ya 

maksudnya, sembari les kan anak-anak sembari 

cari, cari akal aja untuk ada acara lain gitu kan. Itu 

si udah biasa lah, hehe. 

B6 

B8 

B11 

Terus, ee, kalo buat cara Tante nyikapin 

pandangan orang lain ke anaknya Tante yang 

autis itu gimana, pasti kan pandangan orang 

gak... 

 

Kadang-kadang ada yang begitu, ada yang ee apa 

ya, berpandangan aneh gitu ya. Tapi saya sii, yaa, 

ee biasa aja sii.. Ya, berusaha ngasi.. 

Sikap subjek terhadap 

pandangan orang lain adalah 

cuek, hanya saja jika subjek 

kenal dengan orangnya maka 

akan diberi pengertian oleh 

subjek. 
-Interupsi dari suami subjek- 

Cuek. 
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Heem. Kadang, kalo orangnya kenal  si berusaha 

saya kasi ee, pengertian. Gitu ya maksudnya, ee 

sembari yaa pokoknya saya ngasi pe.. saya ngasi 

tahu gitu kalo anak saya memang autis tapi ee, 

anak saya ga ga, ga kenapa-kenapa si. Ga berbuat 

sesuatu, ga pernah berbuat sesuatu yang 

merugikan orang lain, gitu. Jadi sebatas dia 

memang kadang-kadang ee seperti aneh gitu, 

tangannya suka gini-gini (sambil memperagakan) 

gitu kan, suka gini-gini gitu. Terus kadang kaya 

orang mikir apa, gitu, kaya gitu sii. Cuma kaya 

gitu-gitu doang yang keliatan. Nah jadi, terus kalo 

bicara kalo ga dipaksain dia ga nyambung gitu, 

jadi kalo ditanyain gitu kalo ga dipaksain gitu dia 

gamau jawab. Dia cuek-cuek aja. 

-Interupsi dari suami subjek- 

Kalo anaknya saya si masuknya ga nakal ya, jadi 

dia ga pernah nyakitin orang lain, ga merugikan. 

Heeh, di sekolah pun ga pernah nakalin temen-

temennya. 

-Interupsi dari suami subjek- 

Iya, dia kalo diseolah malah dia pernah dipukul, 

pernah sampe ininya (menunjuk dahi) dicakar, dia 

ga akan ngebales. Kan ada anak autis yang sifat 

dasarnya nakal, suka mukul, suka lempar-lempar 

barang apa. 

Ooo  Hiperaktif gitu. 

-Interupsi dari suami subjek- 

Gitu loo, ya untungnya anak saya si ga, ga... 
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Anak saya justru agak sedikit pasif, jadi dinakalin 

juga diem aja. Jadi sama adiknya juga ngalah 

banget gitu. 

-Interupsi dari suami subjek- 

Malah tadinya yang sekolah dia disini, Tuparev 

sini dulu apa, Kak Seto ya. Itu kan dia ga boleh 

nerima anak autis, cuma anak saya justru dia mau 

terima gitu, hehe.. 

Soalnya ga mengganggu. 

-Interupsi dari suami subjek- 

Soalnya ga mengganggu gituloh. 

Jadi cuman dia memang pemahamannya lambat, 

gitu ya soalnya karna dia ee, apa ya, dia 

konsentrasinya kurang si, gitu kan. Jadi 

pemahaman memang agak lambat dibandingin 

anak normal, gitu tapi ga pernah mengganggu, 

gitu. 

-Interupsi dari suami subjek- 

Kalo itu si, kalo penanganan si tergantung 

orangtuanya masing-masing ya. Kadang-kadang 

kan ada orangtua yang punya anak autis dia malu, 

anaknya mungkin jarang suka dibawa keluar. 

Maksud, maksudnya dalam tanda kutip gini, 

anaknya diperlakukan dengan “spesial”, jadi 

terlalu, ya, ga diperlakukan seperti layaknya anak 

normal gituloh. Nah kalo saya kan ga, saya kan 

memperlakukan anak autis, anak saya ini, saya ga 

beda-bedain dengan anaknya, dengan anak yang 
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satunya, dengan adiknya gitu lo. Kenapa? Kalo 

anak normal pun tidak diperlakukan layaknya 

anak normal ga akan jadi anak normal, apalagi 

anak autis kan. Jadi kalo anak saya ya saya 

perlakukan kaya anak normal aja, kalo ga ga jadi 

anak normal. Ke gereja juga kita ajak, ke mall, 

liburan, kemana aja saya ajak gitu loh biar dia ada 

sosialisasi meskipun dia ga paham atau dia punya 

dunianya sendiri, tapi minimal dia ngerti, dia tahu. 

Dia juga apal lo, jalan kemana, pulang dia apal. 

Diajak keluar kota aja kalo yang udah rutin keluar 

kota, dia suka apal, oo dia sering nginep di hotel 

ini, oo suka main disini, dia apal semua. 

Iya, jadi pergi kemanapun ya saya ajak, ke mall, 

gereja. Saya biarin aja. Iya dia inget. Ke 

rumahnya dokternya pun, udah berapa tahun ga 

kesana ya, kesana lagi tu inget gitu tu. Kaya orang 

inget gitu. Terus dia langsung ee, mau lihat-lihat 

tempat yang dulu dia liat gitu tu, ruangan-ruangan 

yang dulu dia liat gitu kaya. Kaya apasi antusias 

gitu, hehe.. hee, ingetan si ada sebenarnya, cuma 

ya konsentrasinya kalo diajak... 
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-Interupsi dari suami subjek- 

Ada yang bilang ya kalo anak autis tu punya satu 

kelebihan, ya itu bener. Yang paling utama tu dia, 

ee, daya rekamnya, daya ingatnya hebat sekali 

gitu. Jadi dia kalo kemanapun, cepet apal. Kaya 

anaknya saya si kalo denger lagu ya, denger satu 

kali dua kali, ya paling ga sampe beberapa kali, 

dia udah apal. Malah kalo dulu waktu di 

asramanya waktu di Jakarta tu, ada anak autis 

temen satu, satu asramanya itu, namanya Jerry. 

Kalo ditanyain “Jerry, tanggal sekian, bulan 

sekian, hari apa?” dia bisa jawab langsung. Jadi 

kita bawa tanggalan aja ni, bawa tanggalan tapi 

tahun yang udah jauh-jauh yang udah lama gitu 

lo, udah kita tanyain ni tanggal ini bulan ini, dia 

bisa jawab langsung. 

 

 

Iya dia bisa jawab, hari Rabu atau hari Kamis. 

Kaya gitu. Bisa bener. 

-Interupsi dari suami subjek- 

Jadi anak autis tu kaya apa ya, punya pemikiran 

dia bisa menciptakan rumus-rumus sendiri. 

Ya, jadi anak saya tu dulu pernah di asramain kan 

di Bekasi tu. Sempet, soalnya saya pikir, disini tu 

kan saya kerja, sama suster aja anak-anak kan. Ee, 

kaya ga mandiri gitu loo. Susternya, maunya kan 

mandi dimandiin, yakan, apa dilayanin gitu. 

-Interupsi dari suami subjek- 

Jadi saya maunya tu punya pengasuh jangan 

dilayanin, diajarin gitu loo. 
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Karna, menurut dokternya itu kalo anak autis tu 

ga kaya anak normal. Kalo anak normal tu mau 

dilayanin sampe gede gitu, nanti ya udah besar ya 

bisa sendiri gitu, malu sendiri, apa sendiri. Kalo 

anak autis ga bisa. Jadi harus bener-bener diajarin 

dari kecilnya, ee mandi sendiri, apa sendiri, gitu. 

Jadi, ee, apa namanya ganti baju di kamar, gitu 

harus diajarin dari kecil. Jadi saya akhirnya, karna 

waktu itu saya sibuk kerja, waktu itu saya 

kerjanya ga disini, saya kan ke toko yang di 

Kesunean tu, jadi rumah ditinggal, dia ama suster 

aja. Gitu.. saya belum sempet kepikiran kan, ee 

apa ee, kerja disini gitu. Jadi akhirnya saya 

asramain aja. Itu juga referensi dari Psikiaternya. 

Psikiater yang sekarang. Saya ganti lagi, sekarang 

Dokter Meli. Itu ketua Yayasan Anak Autis 

Indonesia, disitu ya. Ya saya denger dari orang si 

banyak yang kesitu, trus disitu ga maen obat ya, 

obat penenang gitu, jadi saya akhirnya pindah kan 

di Dokter Meli ini. Di Dokter Meli ini banyak 

dikasi vitamin doang. 

Terus itu berarti khusus untuk autis gitu? 

 

Nah hee, dari Dokter Meli itu kalo untuk 

kemandirian coba ke asrama itu di Bekasi. Waktu 

itu masih, ee, ga terlalu banyak si di asrama. 

Paling anaknya ada 15 orangan lah yang tinggal 

disitu. Terus yang punya yayasannya, ee itu turun 

tangan sendiri pada saat itu, yaa. Orangnya 

keliatannya, ya disiplin lah, gitu. Akhirnya disitu 

selama satu setengah tahun, dari umur 3 tahun 

ampe 5 tahun setengah lah, disitu. Apa 4 tahun ya, 

4 tahun ya, ntar dulu saya inget-inget. Oo ga, ee, 
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dia waktu terapi yang saya ngontrak disana umur 

3,5 tahun. Berarti disitu umur 5 tahun deh, umur 5 

tahun sampe umur 6 tahun lebih. Di Bekasi.  

Terus setelah itu udah disini ya Tante? 

 

Hee, udah balik. Soalnya, saya pikir udah, dia 

udah bisa mandi sendiri, apa sendiri gitu. Bahkan 

diajarin nyuci piring disana, beresin tempat tidur 

kan, jadi terus saya tarik kesini, ee, saya pikir kan 

kasian juga, ee, saya pengen deket juga sama anak 

gitu. Akhirnya disini aja. Ee gitu. Ya disini emang 

mandiri si dia, cuma asal diingetin aja ee, udah 

sore gitu kan, “Maxi mandi”. Mandi sendiri, gitu. 

Tapi kadang-kadang pun sempet kalo pas 

pembantunya disiplin gitu ya, itu dia udah ini, jam 

segitu udah lari ke kamar mandi sendiri gitu. 

Cuma kadang-kadang kita pembantunya ga yang 

disiplin, gitu ya, kadang diajak main gitu, sama 

pembantu diajak jalan-jalan, waktunya ngacak 

gitu. Nah itu akhirnya yang bikin dia acak-acakan 

juga, jadi mesti diingetin lagi, kaya gitu. Kalo dia, 

jadi kalo anak autis kebanyakan rutinitas si, kalo 

udah rutinitas si itu dia akan melakukan, gitu. 

B12 

Pernah ga si, kalo Maxi tu ada di posisi yang 

down yang dia sampe dibilangin bener-bener 

sampe ga bisa? 

 

Iya, kadang-kadang ada sii, ada yang kaya gitu.. 

ee, bukan, bukan ga bisa si, ya dia ga ngerti ya. 

Ee, ya pokoknya emang harus paham dunianya 

dia si, jadi ga bisa dipaksain ke dunianya kita, 

gitu, harus ngerti gitu. Harus kita yang ngerti. 

Misalnya dia, ee, apa, ee, makan gitu ya. Ee, terus 

makannya jatuh. Nah, kita tu gabisa apa ya, 

nyentak “Gabole dimakan!”, gitu ya. Dia kan, 

jatuh gitu kan mau dimakan, itukan ga pernah 

Maxi terkadang berada dalam 

posisi “down”, tetapi subjek 

beranggapan bahwa Maxi 

hanya kurang dapat memahami 

maksud orang lain karena 

Maxi ada di “dunianya” 

sendiri. 
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diteriakin kaya gitu. Ee, apasi, kaya kaget gitu lo, 

kaya apa. Jadi kaya setiap kali itu, setiap ada 

makanan jatuh nanti dia, langsung diambil terus 

dia ngomong sendiri, “Gabole dimakan, gabole 

dimakan”. Tapi dia tetep diambil. Jadi diulangin 

perilaku yang seperti itu, kaya gitu. Jadi, ee, mesti 

ngomongnya mesti halus lah. Ya gatau saya kalo 

anak autis yang lain ya, tapi anak saya kaya gitu. 

Jadi dalam segala hal pun kalo dia diteriakin, itu 

dia malah justru jadi diulangin. Diulangin tapi, 

terus makannya diambil gitu, tapi terus ngeliat ke 

kita gitu ya, “Gabole dimakan, gabole dimakan”, 

gitu. Jadi, saya juga ga ngerti itu perilakunya kaya 

gitu. Jadi kalo diomongin yang halus, gabole 

dikagetin, gitu.  

B4 

B7 

Harapannya sendiri dari Tante buat Maxi 

gimana tante? 

 

Hehe.. apaan ya, ya saya si berharapnya dia bisa, 

bisa seperti anak normal gitu ya, kaya gitu. Ya 

itu aja si, saya ga berharap di akademisnya gitu, 

secara akademis bisa pinter. Memang dari 

kesaksian si memang ada yang bisa lulus SMA 

atau sarjana itu ya. Tapi mungkin itu kan, ee, 

grade, grade autismenya kan beda, gitu kan. 

Justru ada yang kaya down syndrome gitu, 

dibarengin sama down syndrome gitu tapi autisnye 

sedikit, gitu jadi dia konek, ee, kontaknya itu 

justru banyak hampir kaya orang normal. Ee, tapi 

dia down syndrome gitu, justru malah keliatan 

kalo cacat gitu, matanya gimana sipit gitu kan. 

Down syndrome itu kan mongolian face gitu kan. 

Iyaa justru jadi beda-beda lah. Trus ada juga yang 

lulus SMA tapi ahh kayanya dia lulus SMA tapi 

Harapan subjek untuk Maxi 

adalah bisa mendekati normal. 
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dia ga paham. Dia pinter membaca tapi ga paham, 

ya sama anak saya juga bisa baca ya walopun 

anak saya agak lambat membacanya, tapi ga 

paham gitu apa yang dibaca. Dan kebanyakan 

seperti itu, lulus SMA ya pinter baca koran, tapi 

ga paham apa yang dibaca itu tu. Jadi ya, ya saya 

pikir ya lulus SMA ya, istilahnya, sekarang ijazah 

ya dibeli juga bisa kan. Ya paling ga kan, kepala 

sekolahnya sering dikasi apa, gurunya sering 

dikasi apa, udah pasti lulus sampe SMA. Tapi 

yang penting si, saya ya, saya tetep sekolahin anak 

saya ya dia supaya bersosialisasi sama temen-

temennya, jadi jangan dirumah gitu sama 

pembantu aja. Walopun sering pergi sama saya 

juga kan tapi saya kerja gitu ya. Jadi saya lebih 

supaya dia bersosialisasi. Oo dunia ee, anak-anak. 

Dia merasakan dunia anak-anak gitu loo. Dunia 

sekolah, oo sekolah kaya gini. Ada temen-temen, 

dari TK ya ada tempa bermain, kaya gitu. Ya saya 

lebih itu aja si, kenapa dia sekolah. Bukan karna 

saya paksain harus belajar Matematika, bahasa 

Indonesia, IPA, IPS gitu. Soalnya dia walopun dia 

baca IPA, IPS gitu kan, tapi dia ga paham sii. 

Tetep susah, pahamnya tu ya yang sehari-hari aja. 

Agak susah lah anak saya, anak saya memang 

waktu di Psikiater kan grade-nya termasuk yang 

sedeng si autisnya, hooh. Katanya A, B, C, D gitu 

kan dia di B ampir ke C katanya, waktu di.. dia di 

tes gitu kan. Dulu yang punya tempat asrama juga 

Psikolog si lulusannya. 
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Oo, gitu.. 

 

Cuma sekarang ada ini, ada kejadian katanya ada 

anaknya meninggal. Disitu kan ada kolam renang, 

di asramanya itu, terus ee, ada anak yang sakit 

jantung, trus ada pelajaran renang gitu, ga kuat.  

 

Oalahh.. 

 

Trus ditutup tapi sekarang dibuka lagi, gatau si 

saya. Ya saya ga enak juga gitu, maksudnya ada 

orang yang suka nanya-nanya gitu asrama dimana, 

anaknya mau ikut disitu juga kan. Saya si, dulu si 

saya antusias, ya anak saya emang mandiri di 

asrama itu, cuma sekarang saya jadi agak takut 

juga ngereferensiin kan, barangkali ada kejadian 

apa-apa. Saya kan gamau tanggung jawab juga, 

hehe.. 

 

Berarti sekarang Maxi itu SMP ya Tante? 

 

Ee, ga, karna dia kan, dulu sempet terapi kan 

setengah tahun dia ga sekolah. Terus waktu di 

asrama juga kan, jadi yaa dimundurin lah 

istilahnya. Jadi dia masih kelas 5 SD sekarang. 

Maxi masih berada di kelas 5 

SD. 

Di Cirebon ya sekarang Tante berarti? 

 

Iya, sekolahnya sekarang di Sada Ibu, di Sada Ibu 

di Perum. 

 

Pertanyaan terakhir ni Tante, terus yang Tante 

rasain sekarang gimana Tante sama 

kehadirannya Maxi? 

 

Ya saya si ada, tetep di lubuk hatinya saya tetep 

sedih gitu, ya maksudnya ya, perihlah gitu ya 

ngerasainnya. Tapi ya, saya sebagai orang Katolik 

ya ini salibnya saya, ee, saya memang harus, ck, 

memikul gitu. Jadi ya saya, ya saya si sekarang 

udah bisa nerima, yaa hampir 100% udah bisa 

nerima gitu ya. Anak autis memang ga bisa 

disembuhin ya, ee, yaa, apa namanya, ee, apa ya, 

tanggung jawab dari Tuhan yang Tuhan kasi ke 

saya, kaya gitu. Ya tapi ya saya si berusaha 

Perasaan subjek sesungguhnya 

masih sedih, tetapi karena 

subjek percaya Tuhan 

memberikan Maxi ada maksud 

yang baik sehingga subjek 

sekarang sudah dapat 

menerimanya. 
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menyamakan, saya mau pergi kemana pun, anak 

diajak semua. Saya mau pergi ke bank, saya mau 

pergi ke mall, ke gereja, jalan-jalan, kemana saya 

selalu ajak. Sebisa mungkin saya ajak, kecuali 

kalo memang saya urusan bisnis yang harus 

konsentrasi ya, itu anak saya baru di rumah. Trus 

dia memang di rumah juga ada kesibukan si, les 

kan, hee, di sekolah juga ada les seminggu 2 kali. 

Di sekolah juga seminggu 2 kali, jadi dia kan 

memang agak lambat. Jadi les pun gurunya yang 

mengerti anak autis gitu, dia pernah nanganin 

anak autis gitu. Jadi kalo dia les kan otomatis dia 

ga bisa ikut saya pergi kemana pun juga. 

Kamis, 25 Februari 2016 ; 10.00 WIB ; kantor subjek 

 

Untuk pertanyaan pertama, ee, gimana si 

reaksi keluarga waktu pertama kali tahu kalo, 

ee, anaknya Tante yang Maxi itu sebagai 

penyandang autis? 

Yaa, sedih yaa, hehe.. Tapi, ee, pertama si kita 

belum paham banget si autis, terus ga percaya 

kalo autis tu ga bisa sembuh, gitu. Jadi ya pertama 

si masih ragu-ragu gitu. Tapi ya setelah, ee, tahu 

ga bisa sembuh gitu yaa, sedih si, hehe.. 

Pihak keluarga saat pertama 

kali tahu merasa sedih. 

C 

D 

C2 

D1 

Terus, ee, menurut Tante sendiri tu siapa aja si 

yang Tante rasa tu ngasi semangat dan 

dukungan buat Tante biar Tante tu bisa 

bangkit lagi gitu loo? 

Mmm, yaa, ya selama ini si keluarga besar, ya 

sodara-sodara yaa, ee, apasi, ga ada yang, apasi, 

yang jelas ga ada yang ga mendukung gitu. 

Apalagi yang merendahkan, gitu-gitu yaa, ga 

ada sii. Cuma justru yang kaya gitu ya seringnya 

orang yang ga kenal, gitu. Orang-orang yang 

berpandangan aneh, gitu, gitu. Orang yang 

kenalnya kalo cuma kenal-kenal dikit doang gitu 

kan. Ya saya juga aneh si sama orang, saya justru 

balik ngeliat dia aneh. Kalo dia liat anak saya 

aneh, saya ngeliat dia aneh. Kok orang ngeliat 

Keluarga dan saudara-saudara 

tidak ada yang merendahkan, 

melainkan mendukung. 

 

Orang-orang lain yang 

merendahkan Maxi. 
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anak begini aja dipelototin terus gitu ya, buat apa? 

Kalo cuma sebentar si saya wajar gitu, orang 

mungkin barusan tahu. Tapi kadang ada juga yang 

ee, udah berkali-kali ngeliat tapi kalo ngeliat aneh 

juga gitu. Itu kan, dia kok ga sadar-sadar si gitu 

yaa, hehe. Emang dunia tu cuma isinya orang 

kaya dia semua gitu kan? Itu, kalo menurut saya si 

orang yang kaya gitu, orang yang ga berwawasan 

luas lah ya. Saya juga kalo ngeliat orang misalkan, 

ee, yang saya ga pernah ngalamin, orang cacat, 

anak kaya gimana, cacat apa, cacat, ya pertama 

ngeliat emang aneh, gitu ya diliatin gitu ya, tapi 

kalo udah yaudah, udah paham gitu kan memang, 

memang dunia itu kan Tuhan menciptakan orang 

macem-macem.  

Berarti dari pihak keluarga? Dari keluarga si support. 

C2 

Support-nya itu kaya gimana si Tante? Ya support si ada yang kalo ada acara apa di tv 

tu kasi tahu. “Eh, ni, ni liat ni. Tu anak autis ada 

yang, ee apa bisa sembuh tu sekolah disini, 

sekolahin disini tu kan.” Suka kaya gitu. Terus 

ya.... 

Keluarga mendukung dengan 

memberikan informasi kepada 

subjek. 

-Interupsi dari suami subjek- 

Membagi informasi lah. 

Iya, kasi informasi gitu, ee. “Tu buka channel 

ini.” Kaya gitu kan. “Ni mestinya di ini lo, 

dikursusin ini.” Ngasi tahu gitu kan, trus ada juga 

kan yang waktu pertama-pertama ya ngasi tahu 

suru ke dokter ini, ke dokter ini. Pertamanya kan 

kita juga gatau harus kemana gitu kan? 
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-Interupsi dari suami subjek- 

Ya kalo support itu kan ada berbagai macam 

bentuk support. Yang pertama dia support 

mungkin secara, secara apa ya, secara dari segi 

semangat lah, gitu ya kan. Ee, kalo keluarga, kalo 

keluarga besar kan bisa keluarga inti, keluarga inti 

kan kita ya, orangtua sama anak. Tapi ternyata 

mereka pun meski bukan keluarga ini, mereka 

memperlakukan anak kita tu sama seperti anak 

mereka sendiri gitu lo. Jadi ga ngebeda-bedain 

juga gitu lo. Jadi intinya mereka ngeliat anak saya 

dengan anak mereka tu ga dibedain. Oh, memang, 

memang itu ponakan saya, ponakan saya gitu lo. 

Atau itu cucu saya, tapi memperlakukan cucunya 

ya tidak seperti, tidak membeda-bedakan antara 

cucu, dan intinya mereka memperlakukan anak 

saya sama seperti saya memperlakukan anak saya, 

gitu. Gitu aja kan udah, udah merupakan suatu 

dukungan, support gitu. Kan ada juga meskipun 

keluarga ini anaknya autis, ada keluarga besarnya 

yang ngeliat kan “ih, anaknya autis.” Gamau 

deket-deket. 

Gamau deket-deket, malu. 

-Interupsi dari suami subjek- 

Kita si sebagai keluarga, dari keluarga besar kita 

juga ga ada, ga ada yang ngebedain kok. Bahkan 

mereka sendiri kalo, kadang-kadang tanpa saya 

pun juga ngajak maen, ngajak pergi, gitu lo, ya 

kan. Kaya opanya sendiri kan juga kalo misalnya 

ga ada adiknya, ga ada adiknya Maxi juga 
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kadang-kadang Maxi diajak pergi sendiri, ga 

masalah. Bahkan kalo ada doa-doa lingkungan 

kan suka diajak. Doa rosario waktu itu juga di 

tempat saya, dia suru doa apa, Salam Maria. Bisa 

kalo doa mah, bisa, hehe. 

Dia bisa hapal si kalo doa, Salam Maria, Bapa 

Kami, Kemuliaan. 

C2 

Berarti sampai sekarang pun, dari pihak 

keluarga masih tetap baik ke Tante, 

maksudnya penerimaan dari keluarganya juga 

baik? 

Hee, ga masalah. Pihak keluarga tidak ada yang 

tidak menerima keadaan Maxi.  

D 

D1 

 

Terus, kalo dari lingkungan sekitar Tante 

sendiri, dari lingkungan gereja, dari 

lingkungan tetangga, kaya gitu tu, ee, ee, ada 

ga si yang ngasi semangat sama dukungan 

buat Tante? 

Yaa, saya, saya ga terlalu aktif si sebenrnya di 

gereja gitu kan. Tapu buat saya kalo orang udah 

bisa memandang anak saya secara biasa itu 

udah, udah.. 

Dukungan dari komunitas 

menurut subjek adalah dengan 

memandang Maxi secara 

biasa, layaknya orang normal 

lainnya. -Interupsi dari suami subjek- 

Udah cukup. 

Udah merupakan support. Jangan ngeliat dengan 

pandangan aneh aja, itu udah merupakan 

support bagi saya. Udah, maksudnya berarti, 

saya, saya bisa diterima, anak saya ya, bisa 

diterima gitu, seperti anak normal lainnya, gitu 

kan. 



 
 

120 
 

-Interupsi dari suami subjek- 

Yaa, gini lo, hehe. Kadang-kadang justru kalo, 

kalo misalnya kaya dari lingkungan di gereja atau 

lingkungan tetangga. Mungkin yang selama ini 

kita jalani, setiap hari, setiap minggu. Kalo 

tetangga udah pasti tiap hari kan, anak saya juga 

sering main keluar, tapi karna mereka udah tahu 

juga ya, mungkin karna mereka udah tahu gitu. Ya 

mereka, mereka ga memandang anak saya beda. 

Bahkan kalo anak saya keluar juga kaya Pak 

Dante tu juga suka nyapa, suka ngajak maen, apa 

segala macem, gitu. Karna kan sehariannya 

mereka tahu gitu. Nah kalo mungkin saya tinggal 

di tempat yang baru gitu, terus saya beradaptasi 

lagi gitu, itu saya belum pernah si, saya alamin, 

gitu. Kalo kaya di lingkungan gereja pun, ya, kalo 

saya alamin, tiap minggu saya ke gereja ya, 

umatnya itu-itu aja gitu lo. Tapi mereka juga ada 

yang sebagian baru juga gitu lo, dan merasa, buat 

saya juga ga masalah karna anak saya juga udah 

biasa dibawa ke gereja, gitu loo. 

Iya dari bayi kan, tiap, tiap minggu saya ke gereja 

juga selalu ikut. Dari bayi saya pake kereta 

dorong gitu, jadi otomatis udah biasa kayanya. 
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-Interupsi dari suami subjek- 

Mereka udah tahu. Justru kadang-kadang yang 

gatau tu bukan umatnya, yang gatau tu justru 

Pastornya, gitu. Kalo Pastor kan silih berganti 

kan, jadi mereka kadang-kadang gatau gitu. Kaya 

waktu kemarin kan, anak saya mau terima 

Komuni Pertama kan ditolak di St. Yusuf. Hee, 

akhirnya saya disuru terima Komuni Pertamanya 

di Bunda Maria. Kalo umat si kayanya ga ada 

masalah. 

Iya jadi ada beberapa yang kaya Pastor gitu kan. 

Ada satu Pastor yang wawasannya menurut saya 

kurang luas lah. Jadi kaya sedikit membedakan 

gitu tu. 

-Interupsi dari suami subjek- 

Ya Pastor kan juga manusia 
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Terlalu, terlalu apa ya ketakutan lah istilahnya. 

Saya tahu kalo, kalo kaya misalnya hosti gitu kan 

gabole sampai dibuang gitu kan. Tapi saya tu 

yakin banget kalo, kalo anak saya ga mungkin 

kaya gitu. Saya udah bilang sama Pastornya, anak 

saya ga mungkin seperti itu. Anak saya tu 

autisnya ga yang hiperaktif, ga yang nakal gitu ga. 

Dan terus saya bilang “Saya, saya bakalan 

ngedampingin terus, jadi ga mungkin sampe jatuh. 

Kalo jatuh, saya ambil, saya yang makan.” Saya 

bilang gitu. Cuma, Pastornya kaya, ee, 

mempersulitlah istilahnya gitu. Ee, alesannya 

banyak gitu lah. Jadi saya, saya pikir, saya coba 

ke Romo yang lain saya ternyata di Bunda Maria 

itu, lebih ee, apa ya, ee, ga, ga sama sekali 

dipersulit. Yang kaya maksudnya, Pastor Kris ya, 

saya di Bunda Maria tu ya sempet ngomong 

“Semua orang Katolik yang udah dibaptis ya 

berhak menerima Komuni Pertama.” Ya memang 

kadang-kadang ada si yang ga berwawasan luas 

ya menurut saya. Ya itu, kadang-kadang bukan 

saya aja si, ada pengalaman, ada yang 

berpengalaman gitu kan. Gausah Komuni Pertama 

gitu kan, kadang-kadang dibaptisnya aja susah. 

Sebenernya zaman sekarang ya, wawasan harus 

terbuka ya, open mind gitu ya. 
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-Interupsi dari suami subjek- 

Kalo kita kan keluarga Katolik ya, dibaptis, Tante 

udah dibaptis udah nerima Komuni Pertama, 

adiknya pun udah terima Komuni Pertama, 

bahkan itu adiknya. Harusnya kan anak saya yang 

pertama juga bisa, udah dibaptis, jadi bisa terima 

Komuni Petama tanpa memandang ini anaknya 

berkebutuhan khusus atau gimana. Makanya saya 

kan tanya ke Pastor di St. Yusuf tu, “Pastor ini 

anak saya bagaimana, begini, begini, begini?”, 

tapi ternyata tanggapan Pastor tidak seperti 

tanggapan umat yang setiap minggu saya ketemu, 

gitu lo. Mungkin karna Pastor silih berganti si, 

jadi ya udah. Dan saya balik lagi memang kalau 

menjadi orang Katolik itu harus orang normal? 

Justru, justru orang yang berkebutuhan khusus 

kan itu juga anugerah dari Tuhan yang harus kita 

jaga, gitu lo, ya kan? Jadi waktu itu saya ga habis 

piki gitu lo, kok bisa ya, gitu lo. Di St. Yusuf kok 

ga mengharuskan. Ya alesannya begini lah, begitu 

lah, takut komuninya jatuh lah. Terus akhirnya, 

ee, dia bilang mesti ikut les agama dulu. Padahal 

saya juga bilang, “Ya les agama juga gapapa, kalo 

mau ikut saya dampingin terus sampe dia selese.” 

Tapi dia alesannya gimana lah, ini nii.. 
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Jadi ini ngegantunglah gitu, istilahnya, kita mau 

daftar les agama pun, ee, dia ga, “Ooo, iya iya 

udah ikut les aja”, gitu. Apa ya kan, kaya 

digantung gitu aja kan, ga ada jawaban. Jadi saya, 

ini, mau ikut, mau ikut bareng sama adiknya ga 

bisa, mau ikut jalan les agama tu diem aja, ga ada 

jawaban apa-apa. Malah ngomongnya gampang 

nanti anaknya dulu dikasi pengertian, nanti kalo 

anaknya udah paham. Yaa, mau nunggu sampai 

kapan gitu, anak saya udah besar gitu. Terus, yaa, 

saya pikir yaa memang kita percaya, sebagai 

orang Katolik saya percaya, hosti bukan sebagai 

roti, bukan sekadar makanan. Ya saya berharap 

anak saya, dengan, dengan itu menerima Komuni 

Pertama, juga dia bisa lebih deket sama Tuhan. 

 

Jadi kalau dari lingkungan sekitar sini juga ada 

yang... 

Ga ada yang dari lingkungan si. Ya, yang 

sampai menghalangi ga ada. Paling dari gereja, ya 

satu Pastor aja si. Saya juga dari, saya bicara sama 

Suster si. Suster si, keliatannya si bisa. Tapi terus 

pas Suster ngobrol sama Pastornya, kayanya 

Pastornya ga bisa. Jadi akhirnya, ya itu. Terus 

saya akhirnya dapet referensi dari temen, gitu, 

“Udah sini aja di Bunda Maria.” Jadi akhirnya, ee, 

ketemu sama Pastor Kris, Romo Kris, gimana, 

ternyata bisa, hehe. Dan sampai sekarang juga, 

yaa Puji Tuhan anak saya ga pernah ngejatohin 

hosti. Paling dia memang kadang ngelamun, 

maksudnya ngomong “Amin” nya lama. Tapi saya 

si, saya tepuk-tepuk, “Ayo bilang, ayo bilang”, 

trus dia bilang. 

Lingkungan sekitar tidak ada 

yang menolak kehadiran Maxi. 
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Berarti, ee, cara Tante menyikapi tindakan, ee, 

satu Pastor tadi itu gimana Tante? Udah 

dibiarin aja, atau gimana? 

Yaa, saya si sempet sharing si, kok gitu si 

Pastornya. Tapi ternyata banyak yang komplain 

juga si, maksudnya bukan masalah anaknya ga 

Komuni tapi emang Pastor itu agak, agak gimana 

gitu si. Dalam hal apapun gitu dia suka mencegal 

gitu, mencegal umatnya. Misalkan umatnya, 

misalkan ee, dalam acara apapun bikin doa-doa 

gitu, “Ini ga bisa begini, doanya salah ini.” Kaya 

gitu. Kayanya emang suka kaya gitu, gitu. Bikin 

poster aja salah, jadi emang dia pengennya, 

sukanya idenya dia, gitu. Dia dominan gitu 

pengennya. Tapi di samping dominan, tapi, saya 

waktu acara Komuni Pertama yang anak saya yang 

kedua aja, ee, apa namanya, justru suru ngisi acara 

aja, “Ga, ga, ga”, gamau gitu. Jadi emang kayanya 

sifatnya agak aneh itu Pastornya itu, hehe. 

Kayanya dia gamau, suru pidato aja gamau, tapi 

kalo umat bikin ini, bikin ini sama dia suka 

dicegal. Banyak yang komplain juga gitu. Emang 

Pastor ini tu katanya susah. 

 

Antik Tante. Iya, hee. Paham aja sendiri gitu. Yang penting 

saya si, tidak satu jalan menuju Roma, hehe. Kalo 

satu jalan ini ditutup ya saya cari jalan yang lain, 

kan gitu. Iya. Anak saya ga bisa Komuni Pertama 

di St. Yusuf ya di Bunda Maria, kenapa ga, orang 

sama aja gereja Katolik juga.  

-Interupsi dari suami subjek- 

Terakhir itu nya bingung, Susternya. 
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Iya, akhirnya Susternya tahu kan anak saya udah 

Komuni Pertama. “Dimana?” katanya. Anak saya 

ikut Komuni Pertama di Bunda Maria sama Romo 

Kris. Ketemu berapa kali, trus kata Romo Kris 

bisa ikut Komuni Pertama, gitu yaa. 

-Interupsi dari suami subjek- 

Jadi Romo Kris ngomongnya, “Gausah dipaksain, 

Pak, Bu, ajarin dia doa aja.” Berapa kali 

pertemuan, pas malem natal, cuma tiga kali 

pertemuan ya, pas malem natal dikasi Komuni 

Pertama sama Pastor. 

Ya anak saya emang udah bisa. Ee, saya praktekin 

gitu di depannya, doa. Doa Bapa Kami, Salam 

Maria.... Aku Percaya. 

-Interupsi dari suami subjek- 

Kemuliaan, Terpujilah. 

Memang kadang lupa, keputus gitu, tapi... 

-Interupsi dari suami subjek- 

Emang suka keputus kalo yang panjang kaya Aku 

Percaya. Tapi malem kalo mau tidur ya dia doa. 

Ya yang penting bagaimana orangtuanya aja kan, 

gitu? Anak itu bisa diterima di lingkungan 

tetangga, gereja, ya tergantung orangtuanya. Kalo 

kita ga, ga pernah membawa anak kita ke 

lingkungan itu ya, pasti mereka kalo jarang ngeliat 

ya pasti janggal. Tapi kalo anak saya.. 

Iya kalo anak autis tu gabole di rumah aja. Jadi 

kalo dia sekali-kalinya diajak ke luar itu emang 

kaya aneh banget emang. Tapi kalo anak autis 

yang sering diajak keluar, dia justru melihat dunia 
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luar itu udah biasa. Jadi kalo menurut saya mah, 

jangan sampe lah, kalo menurut saya jangan 

sampe anak autis itu sama keluarganya langsung 

dikucilin di rumah. Ditinggal dirumah, terus, ee, 

apa keluarganya pergi-pergi anaknya di rumah. 

Saya biar ke undangan, ke apapun, diajak, saya, 

saya ga pernah malu. Kaya gitu lah, menurut saya 

itu penting banget. Ya itu hak, menurut saya itu 

hak manusia gitu ya. Dia kan manusia juga gitu, 

punya hak untuk emlihat dunia gitu. Jangan sampe 

di, ditaro dirumah aja gitu, disembunyiin karena 

orangtuanya malu itu kasian banget deh. 

 

Terus buat, buat kaya guru les atau pembantu 

gitu Tante? 

Ya kalo memang pembantu ada yang kaya gitu, 

ee, aneh. Apalagi itu pembantu baru ya. Tapi yaa, 

kebanyakan yang muda-muda gitu ya, makanya 

cari pembantu yang udah, udah tua gitu. Ee, ya 

memang, anak saya, karna anak autis ga ada 

malunya gitu ya. Tapi kalo, udah dirutinin gitu ya, 

ya mandi, mandi sendiri gitu. Memang udah 

mandi sendiri gitu. Ee, apa namanya, kalo anak 

saya kan kaamr mandi di dalem kamar, jadi kalo 

ganti baju kan kalo, ya tahu sendiri aja 

pembantunya jangan masuk ke kamar kalo anak 

saya habis mandi, gitu. Kalo udah dirutinin gitu si 

saya, ya normal aja kaya biasa kan? Cuma kadang-

kadang, kalo pembantunya baru kan ya suka aneh, 

anak saya masih belum malu gitu, masih ganti 

bajunya di kamar bukan di kamar mandi gitu. Ya 

saya, saya si cuma sebates ga keluar kamar si, 

menurut saya si masih wajar. Pokoknya saya 

ngedidik, yaa misalnya, hehe, minimal makai 

Pembantu ada yang pernah 

merasa “aneh” dengan Maxi, 

tetapi setelah beberapa saat 

tahu keadaannya menjadi 

menerima.  
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celana dalemnya di akamr mandi. Di dalem kamar 

mandi gitu digantungin, saya gantung, pokoknya 

di dalem kamar mandi. Pakai celana dalemnya di 

dalem kamar mandi, nanti pakai bajunya di dalem 

kamar gapapa, gitu.  

 

Buat guru les sendiri Tante, Tante harus nyari 

guru les yang udah biasa sama anak autis atau? 

Iya kalo guru les si yang biasa sama anak autis. 

Lebih sabar. Saya pikir, buat apa, anak saya bukan 

buat lebih pinter, tapi buat ini, buat supaya 

kesibukan, gitu kan. Ya jangan sampe bengong-

bengong gitu malah, tangannya aja yang kaya 

gitu-gitu, misalnya kan dunia lain, dunia media 

gitu. Jadi buat kesibukan gitu kan, saya pikir guru 

yang kaya guru dari SLB saya ambilnya. Menurut 

saya dia lebih sabar si, hee, gitu. Lebih enak lah 

guru dari SLB itu.  

Guru les yang dipilih subjek 

adalah guru les yang biasa 

menangani anak autis karena 

dianggap dapat lebih sabar 

menghadapi Maxi. 



 
 

129 
 

Verbatim Subjek 2 

Koding Peneliti Subjek Analisis 

Sabtu, 27 Februari 2016 ; 10.00 WIB ; rumah subjek 

 

Oke kita mulai Tante, ee, untuk namanya 

Tante sendiri? 

Ee, Irena Maria Chaidir.  

Oh, oke. 

 
Terus, untuk tingkat pendidikannya Tante 

kalau boleh tahu? 

S1, S1 Parahyangan, Hukum.  

 Untuk usia Tante? Saat ini 55 menjelang 56.  

 

Dan, pekerjaannya Tante? Sekarang bekerja di, ee, Bank Commonwealth ya, 

ee, saya, sebagai Areal Manager untuk Central 

Java. 

 

 
Untuk jumlah anak sendiri Tante ada dua ya 

Tante? 

Ada dua, iya.  

 Dan buat usianya Jonathan sendiri Tante? Usia si Jo itu mau 25, nanti Agustus ini 25.  

 
Terus untuk, ee, nama lengkapnya, nama 

lengkapnya Jonathan sendiri Tante? 

Jonathan Adi Prasetya.  

A Terus, ee, sumber awal diagnosanya, ee buat Ee, ini cerita dari awalnya apa.. Ini awal si, ee, ee, Diagnosa awal sempat ke 
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Jonathan sendiri tu Tante tahu darimana Tante, 

kalau Jonathan autis gitu? 

waktu itu saya sempet tu bicara dengan dokter 

anak, yaa. Dokter anaknya waktu itu dokter 

Affandi yah. Kemudian dokter anaknya sempet 

nyarankeun ke, ee, sempet nanya sama saya, ee, 

apakah ambil Psikolog apa ambil Psikiater. Nah, 

pada waktu itu saya jujur awam sekali, ee, 

mengenai Psikolog dan pskiater, ee, jadi, Psikiater 

terutama. Kalo Psikolog saya tahu si untuk 

konsultasi gitu ya, tapi kalo Psikiater tu, ee, dalam 

pemikiran saya, orang yang ke Psikiater itu, 

pastinya orang yang, ee, ya mohon maaf, yaa, apa 

ya, ee, kondisi, ee, ada kejiwaan yang gimana ya, 

ya maksudnya ya cenderung kalo waktu, waktu 

awal itu saya pengetiannya orang gila gitu lo, atau 

orang ketergantungan obat gitu lo. Yang seperti 

itu, jadi, ee, di tahun-tahun awal itu, ee, ketika 

saya sedikit menyadari tentang , ee, si Jo itu tahun 

’94 / ’95 yah. Pada saat itu kan, ee, autis tu belum 

seperti sekarang gitu lo. Dimana media sosial apa 

tu meliput sedemikian rupa yah. Jadi, menyiarkan 

gitu lo. Jadi orang tu lebih gampang mengetahui. 

Psikolog tapi dianggap kurang 

afeksi. Lalu akhirnya ke 

Dokter Melly kemudian yakin 

bahwa anaknya autis. 
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Nah saat-saat itu tu, ee, sangat sedikit artikel yang 

memuat soal itu. Nah, karna pengertian yang salah 

mengenai seorang Psikiater, saya memilih 

Psikolog. Nah, pada saat itu, saya, ee, ee, 

dikenalkan dengan, ee, salah satu Psikolog saya 

ga sebut namanya lah ya. Dan, ee, Psikolog itu 

adalah, ee, istri dari dokter kandungan yang cukup 

terkenal di Cirebon. Sekarang sudah almarhumah. 

Ee, saya dikenalkan, tapi waktu itu cenderung 

didiagnosanya itu, ee, anak itu kurang afeksi, 

ee, dari orangtuanya, kurang perhatian. Ee, saya 

merasa, ee, itu, itu bukan diagnosa yang tepat 

menurut saya. Karna, ee, kalau soal afeksi, ya 

walaupun secara kuantitas memang saya tidak, 

apa ya, tidak, tidak seperti ibu-ibu rumah tangga 

yang, yang, ee, secara full ada di rumah 

mendampingi anak. Tetapi saya selalu, ee, 

berusaha diluar waktu kerja saya, saya bersama 

anak. Saya mencoba memenuhi kebutuhannya. 

Dan, dan merasa prinsip saya tu dari awal tu 

memang, ee, kualitas tu lebih penting daripada 



 
 

132 
 

kuantitas. Jadi, saya ngerasa, ee, itu bukan suatu, 

ee, jawaban yang tepat gitu lo. Itu yang pertama, 

ee, yang kedua saya juga merasa kalau dia 

ngomong seperti itu, aneh juga gitu lo. Karna anak 

itu, anak yang sangat saya harapkan gitu ya. Jadi 

dalam artian, ee, saya punya anak itu udah umur 

31. So, saya ngerasa dengan perhatian, kita bener-

bener perhatikan ya. Cuma masalah gantian aja. 

Kalau papinya kan ga kerja kantor dimana punya 

waktu tertentu, dia kan, ee, wiraswasta sendiri. 

Jadi, anytime dia bisa bersama anak itu. Jadi saya 

ngerasa, ga, ga, tepat gitu. Pada awal juga saya 

sempet ngerasa, ee, yang tadi awal juga sudah 

saya omong tu, saya, ee, meminta, ee, ada 

literatur apa ga yang menggambarkan tentang 

kondisi seperti anak itu. Saya sempet coba mau 

lihat gitu. Dan saya si menjumpai, dari beberapa 

kriteria yang ada, sebagian besar anak saya tu 

memenuhi. Ee, oo iya, ee, kecurigaan itu 

muncul ketika anak itu saya masukan ke, 

masukin ke, ee, apasih, ee, pra TK itu apa ya 
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namanya?  

 

PAUD, Tante. Ee, apa ya namanya?  

Pendidikan Anak Usia Dini. Iya, iya nah itu, itu memang anak saya beda. Anak 

saya beda dalam artian anak saya tu, ee, lebih, 

waktu itu si agak sedikit hiperaktif, kemudian, ee, 

eye contact-nya juga kurang begitu bagus, terus 

apa ya, ga, ga apa ya, ga bergaul gitu lo. Terus 

saya perhatikan juga beberapa kriteria yang di 

buku itu ada, saya bilang. Tapi dia bilang, dia si 

“itu”-nya bersih keras bahwa anak ini hanya butuh 

perhatian. Terus anak ini hanya dimanjaken. Ee, 

ga, ga pernah dia mau ngomong bahwa anak ini 

autis. Sampai suatu hari saya baca artikel di 

Kompas. Waktu itu, ee, penulisnya itu, ee, 

namanya kalau ga salah Agus apa ya, ee, orang 

Jogja ya. Saya coba nanya, saya nanya coba 

hubungin ke Kompas minta alamat orang tersebut. 

Kemudian dari Kompas dikasi nomer telepon 

orang tersebut. Saya telepon pak Agus itu. 

Ternyata orang tersebut punya anak autis, satu-

satunya yang dia punya, ya anaknya autis itu. Dan 
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autisnya, ee, belakangan saya tahu, autisnya 

cukup berat. Nah, kemudian, anak itu, ee, ee, 

orang itu ngomong sama saya, “Wah ini, ini di 

Jakarta mau ada ini, mau ada seminar.” Nah itu di 

Wisma Metropolitan, eh, wisma, wisma apa ya 

waktu itu tu. Wisma, wisma apa ya Pap yang di... 

-Interupsi dari suami subjek- 

Di Jogja? 

Di Jakarta, ga, di Jakarta. 

-Interupsi dari suami subjek- 

Oo, wisma, Wisma Metropolitan, tah?  

WM itu si, bukan, gataulah wisma apa itu. Nah 

itu, ada pertemuan mengenai anak-anak autis, ee, 

orangtua autis, ada seminar. Wisma Nusantara ya 

kalau ga salah? 

-Interupsi dari suami subjek- 

Wisma Nusantara, iya. 

Wisma Nusantara, bukan. Nah itu, kita disitu, dan 

ternyata, ternyata itu yang menyelenggarakan itu 

Yayasan Autis. Nah saya melihat, begitu banyak 

orang dengan kondisi yang sama dengan saya. 
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Dan itu, ee, saya melihat, ee, kriteria, bener-bener 

itu, ee, pastilah anak saya autis. Tapi kan itu, 

belum, belum, ee, belum pemeriksaan secara 

medis. Disitu juga saya terbuka bahwa orang 

Psikiater itu tidak seseram, dalam tanda kutip, 

yang saya bayangkan, ee, saya pikir ada satu, 

nanti anak saya kalau berobat ke Psikiater nanti 

ada satu ketergantungan obat dan, dan perlakuan 

orang bagaimana. Dan, ee, saya kenalan dengan 

dokter Melly Budiman. Saya bikin appointment, 

dan ee, akhirnya kapan saya ditentukan, saya 

periksa kesitu. Dan emang bener, apa yang 

dilakukan selanjutnya dan, ee, saya konsultasi, 

banyak konsultasi. Yaa sering berhubungan terus, 

untuk tumbuh kembangnya si Jo itu. 

B 

B1 

Jadi malah waktu awal Tantenya sendiri yang 

curiga ya Tante? Malah dari dokter malah 

mereka ga, ga... 

Iya, mereka dari dokter malah cuma, ee, anak ini. 

Ya, dokter si ngomongnya, pasti yaa biasa lah, 

anak ini kan, anak ini kan namanya anak baru satu 

ya, anak yang diharep, diharep-harepin gitu lo. 

Jadi ya, beda-beda dikit ya gapapa ini si. Dalam 

beberapa hal ada pemakluman, yang dalam tanda 

Kecurigaan awal berasal dari 

diri individu sendiri, kemudia 

membawa anak itu ke 

Psikolog. 
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kutip pemakluman yang ga berdasar si kalau saya 

bilang. Sampai ke Psikolognya loh. Sampai ke 

Psikolognya ngomong ini butuh banyak atensi. 

Nah itu saya bantah, saya banyak baca buku 

juga, pergi ke Gramedia, ke Gramedia banyak 

buku. Saya bawa, saya bawa ke Psikolognya, saya 

debat gitu. Jadi itulah yang kadang-kadang, ee, 

sangat apa ya, sangat memprihatinkan ya, 

terutama di daerah. Sementara mereka di Jakarta 

mereka udah ngerti, diputerin filmnya. Sampai 

sekarang pun, ya sekarang si udah mending, tapi 

saya melihat yang kadang-kadang mereka juga ga 

ngerti gitu lo karna orangtuanya juga ga baca apa 

ya. Yang saya sesalkan ketika itu muncul tahun, 

ee, ’97, ee, pada saat itu tahun ’97 ya kalau ga 

salah. Pada saat itu usianya itu kan golden age-

nya itu sampai lima tahun kan katanya. Nah, jadi, 

ee, yaa, ya diterapi lah, tapi tidak se, secepat 

seperti anak yang sejak dini, sejak awal tu, ee, 

mungkin masih ada sisanya, better yaa, lebih baik 

gitu. 
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Buat perasaan Tante sendiri waktu pertama 

kali tahu kalau Jo itu autis gimana Tante? 

Ee, yaa, pastinya sedih ya. Ya pastinya sedih, ee, 

ada down juga, ada, ee, penolakan juga ya, 

maksudnya penolakan bukan penolakan ke 

anaknya ya. Saya si menerima, tapi, ee, kenapa 

gitu ada penolakan di dalem diri saya sendiri, 

kenapa, kenapa mesti saya gitu. Saya yang 

menurut pendapat saya sendiri itu, anak saya 

pengen banget. Udah, ee, udah 31 tahun, papinya 

32 itu barusan, ee, ada anak kan. Jadi kita, ee, 

seneng sekali, kenapa? Anaknya kan secara fisik 

juga termasuk bagus lah menurut saya, ya 

namanya orangtuanya si ya. Tapi bener kan, 

secara fisik ya geunah gitu lo. Kenapa saya harus 

mengalami hal seperti itu gitu lo? 

Perasaan awal adalah sedih 

dan sempat ada penolakan 

tetapi penolakan ke diri 

sendiri. 

C 

C1 

Ee, terus itu berapa lama Tante waktu yang 

Tante butuhin untuk Tante bener-bener bisa 

menerima gitu lo keadaan? 

Eee, yaa, waktu itu lumayan lama juga ya pap ya. 

Secara mulut si kita ngomong gitu, itu saya bilang 

ya, saya menerima. Tapi kalau mau jujur si, ee, 

perasaan bagaimana gitu ya, ee, kekhawatiran 

terhadap pandangan orang dan ee sebagainya. 

Bentuk penolakan dalam diri itu, ee, kita kayanya, 

ee, yaa mungkin 2 tahunan ada mungkin ya pap 

Butuh waktu sekitar 2 tahun 

hingga dapat bangkit dan 

menerima keadaan, tetapi 

karena pasangan selalu 

menguatkan maka subjek 

menjadi lebih cepat bangkit. 
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ya? 

-Interupsi dari suami subjek- 

Ohh iya dua tahunan. 

Dua, tiga tahunan ada lah ya. 

-Interupsi dari suami subjek- 

Iya, karna waktu itu kan sekolahnya di itu... 

Karna anak itu di sekolah umum kan, hee, di 

sekolah. Ee, ditolak dimana-dimana ya, ditolak 

dimana-mana. Tapi saya, ee, saya terus berusaha, 

ee, terus berusaha untuk menekan perasaan yang, 

yaa, gimana ya dalam tanda kutip, tidak bahagia 

lah ya, sedih ya. Itu juga kenapa bisa muncul 

seperti itu karna kita juga pernah ya didatengin, 

ee, pendeta. Saya si Katolik tapi kebetulan karna 

saya banyak kenal orang, saya kan banyak 

berhubungan dengan orang. Ya maksudnya orang 

itu si baik ya, dia mengenalkan pada pendeta, 

untuk doa gitu. Tapi pendeta itu juga ngomong 

bahwa itu kutukan dan sebagainya, jadi tambah 

memperberat beban pikiran saya kaya gitu ya. 
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Tapi ngomong, ngomong ke papinya, saya 

kebetulan waktu itu ada di Jakarta ya, jadi saya, 

saya ga sempet counter omongan dia ya. Tapi 

ngomong ke papinya, untung hubungan relation-

nya kita sebagai suami istri cukup baik, jadi 

kita tidak saling, ee, saling menyalahkan tapi 

kita sendiri saling, ee, menguatkan. Itu yang 

mungkin mempercepat untuk proses, untuk, ee, 

kita bisa menerima dengan totally kondisi 

keberadaan anak itu. Nah itu, ee, saya konsultasi 

dengan, ee, saya sempet agak, ee, bukan agak lagi 

ya, down juga ya, walaupun saya diluar secara itu 

saya berusaha tegar. Tapi secara, ee, ini jujur 

akuin saya sedih sekali. Ya, terus, ee, kami, saya 

sama papanya itu, ee, papinya, saya juga sempet 

konsultasi dengan Romo, ya saya tanya apakah 

yang diomongkan pendeta itu bener bahwa dosa 

masa lalu dan sebagainya? Terus Romo saya itu 

menguatkan saya dan, “Kamu, anak itu kehadiran 

anak itu adalah karunia, anak itu akan, ee, akan 

bawa berkat buat keluarga kamu, dan kamu harus, 
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ee, menerima dia bahwa tidak semua keluarga, ee, 

mampu dititipi dengan anak dengan kondisi 

seperti itu.” Ee, sejak itu saya, ee, dan papinya, 

dan, ee, saya juga menerapin dalam keluarga 

untuk, ee, merubah mindset kita bahwa, ee, 

kehadiran anak itu adalah berkat. Bukan 

menjadi beban, berkat gitu. Ya anak itu akan 

membawa banyak berkat, dan akan menjadi 

berkat gitu. 

 

Ee, tadi tu Tante sempet ngomong ada 

ketakutan terhadap pandangan orang lain, itu 

kan pandangan orang lain pasti, apalagi ornag 

yang ga kenal gitu pasti ada kan yang anggap 

aneh atau giman gitu, terus Tante cara 

nyikapin itu kaya gimana Tante? 

Ya awalnya bukan suatu hal yang mudah ya. Saya 

sering bawa anak itu, ee, keluar gitu, dan, ee, 

mereka memandang dan beberapa itu sempet mee, 

memperlihatkan keterkejutannya gitu lo. Dan, dan 

itu buat kita sebetulanya sangat melukai gitu ya. 

Karna, ee, ee, anak dengan kondisi khusus itu kan, 

dia kan tidak tahu apa-apa. Dia bicara sendiri, ee, 

ee, waktu kecil itu kan belum sempet terapinya 

belum sempet, jadi ada, ee, ee, flapping ya, 

mengepak-ngepakan tangannya, jinjit-jinjit 

lah, kemudian bicaranya, bicara sendiri lah, itu 

tidak seperti anak pada umumnya gitu lo. Jadi 
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sempet lah, sempet pada, ee, ee, pertokoan juga 

sempet si ya orang melihat. Ya saya waktu itu si 

ya, saya yaa, terima aja si, saya berusaha tegar 

si. Ya awal-awal saya merasa, duh gimana gitu ya. 

Jujur aja si, ga enak juga kan jadi tontonan gitu tu. 

Tapi saya kalau waktu itu si, saya sempet agak, 

waktu awal saya sempet agak bosan juga, saya 

pelototin juga orangnya. Saya pelototin juga kan 

orangnya jadi ga enak si dipelototin gitu ya. Tapi 

dengan berjalannya waktu dengan, dengan 

berjalan dengan penerimaan dalam diri kita 

sendiri, kalau ada orang yang ngeliatin ya saya 

sapa aja, saya senyum sama dia, ntar dia juga 

jadi malu sendiri ya. Dan di dalam diri saya, 

“Gapapa, gapapa, Rene, lewatin cobaan.” Hehehe, 

yaudah. 

B10 

Terus buat cara ngerawat, cara ngerawatnya 

anak autis itu kan pasti berbeda Tante sama 

ngerawat anak yang biasnya, terus kalau buat 

Jonathan sendiri cara ngerawatnya kalau dari 

Tante kaya gimana? 

Ee, ya itu by process ya kita boleh bilang, 

sekarang si udah, ee, pada waktu awal si memang 

ada beberapa hal yang pantangan-pantangannya 

ya karena setelah pemerikasaan urine, melalui 

pemeriksaan fesesnya, rambutnya waktu itu, 
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darahnya juga, ee, diketahui dia ada beberapa hal 

yang dia harus dihindari. Selain, ee, ee, gluten-nya 

yang ee, dia juga gulanya gabole gula umum, 

terus ee, ada gabole, sesuatu makanan yang dia 

suka malah gabole semua. Coklatlah, kejulah, 

terus, ee, semua jenis tepung-tepungan gitu. 

Gulanya pun gabole gula pasir, jadi kita sampai 

beli waktu itu tu, ee, gulanya gula spesial yang 

dari, ee, ee, apa ya yang dari.. kita beli, beli di 

Jakarta ya yang waktu itu satu tempat yang mahal 

sekali, pakai USD, itu waktu itu tahun ’98 lagi, 

lagi dolar tinggi-tingginya ya pi ya? Itu, ee, yaa 

ada beberapa makanan yang memang dihindari. 

Dan memang ga gampang, karna dia suka mie, 

mie harus dihindari. Kita harus ganti segala yang 

tepung-tepungan dengan beras aja. Jadi, ee, 

banyak hal yang kita juga gabole dikasi permen. 

Yaa seusia, ya anak kecil yang umum pun pasti 

sangat suka dengan gula-gula, ee, permen gitu 

kan. Dan itu harus dihindari juga. Minuman-

minuman ee seperti, soft drink juga dia harus 
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hindarin. Jadi bener-bener saya jaga makannya 

dan bukan suatu yang mudah. Dia marah, ee, 

sangat marah kan dia, dia mau. Tapi pelan-pelan 

kasi pengertian juga dan ee, waktu itu dibarengi 

dengan obat juga dari Bu Melly yaa, dari dokter 

Melly tu. Terus waktu itu saya juga manggil 

terapi, terapis, ee, terapis yang mendampingi dia. 

Terus ee, diterapi bener-bener dan, ee, dicoba 

untuk bisa menerima walaupun, ee, galak awalnya 

ya, marah. Tantrum-nya tu luar biasa waktu awal. 

Tapi kita terus ya kita kasi pengertian, tapi ga 

mudah, sampai dia, kita peluk. Ya kita lebih 

banyak, pakai bahasanya, bahasa tubuh, ya 

maksudnya dengan, ee, pelukan, dengan belaian, 

ee ya seperti itu. Untuk yang seperti itu dia bisa 

mengerti untuk yang makanan, untuk, untuk hal-

hal lain, ee, anak autis itu kan tidak, tidak 

gampang untuk menerima, ee, sesuatu yang 

sifatnya abstrak. Ketika saya ee, ee, memberi tahu 

tentang, ee kereta api melalui gambar, secara ini 

nah dia juga butuh visual yang jelas ya. Ee, saya 
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juga bawa dia ke stasiun, saya minta izin untuk 

inya ke petugas stasiun, waktu itu kita masih 

boleh masuk. Terus kita lihat waktu itu, ee, ada 

kereta api yang langsir, saya naik kesitu, dan 

masinisnya tu sangat baik. Dia ngasi tahu, dia kasi 

sobekan karcis, dia bilang, “Bu, kenapa tidak 

membeli karcisnya?” Jadi si Jonathan tu ngerti itu 

kalo belinya di loket situ. Tapi kalo sekarang 

gapapa, saya kasi karcisnya. Terus itu kan jalan, 

jalan lagi, itu kan seolah-olah kita mau kemana. 

Waktu itu, ga lama setelah saya naik, ternyata ada 

rombongan TK juga, mungkin akan diperkenalkan 

dengan kereta api. Ya saya memperlakukan juga, 

padahal waktu itu udah umur, dia waktu itu udah, 

udah cukup gede lah, dan emang postur tubuhnya 

juga cukup besar. Dan saya juga dilihatin orang-

orang, tapi demi anak lah saya si ga peduli. Saya 

juga bawa ke terminal, saya juga bawa ke 

pelabuhan. Jadi ee, itu dari sisi bagaimana dia 

mengenal sesuati barang-barang atau mobil dan 

sebagainya secara langsung gitu. Itu yang saya 
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lakukan si 

B6 

Terus, pernah ga si Tante, ee, ada saat dimana 

Jonathan ada di posisi yang lagi down, jadi dia 

ga, diajak ngomong sampe bener-bener ga 

bisa, tantrum-nya? 

Oo, iya, jadi kita juga mengalami, ee, suatu 

kondisi siklus yang... saya ga ngerti ya itu emang 

apa yang seharusnya. Tapi ya, yang pasti si, ee, 

dia tu, ee, pernah juga ngalamin, ee, dimana dia, 

tiba-tiba dia gamau mandi gitu loo. Ada, ada 

kalanya. Terus dia tiba-tiba, ee, yang tadinya 

sudah bagus, apa mungkin saya juga ga ngerti, dia 

ga bisa mengungkapkan ininya, dia sekolah di 

sekolah umum dimana dia bergaul dengan orang-

orang dengan kondisi normal kan. Mungkin ada 

beberpaa ucapan mereka, dan, karna anak autis tu 

bukan, kalo yang saya rasain bukan bodo si, karna 

dia ga bisa ngungkapin kan, jadi, jadi, ee, bukan 

ini. Ya, dia mungkin ngerasa gimana, dan dia 

mogok gitu gamau mandi lah, melakukan hal apa 

yang sudah bener tadinya, yaa, pernah. Saya udah 

kalau begitu kaya gamau mandi ya saya, ee, 

lakukan, ee, hal yang membuat dia nyaman, 

gembira gitu lo. Waktu dia gamau mandi, secara 

umum mandi pake shower atau mandi pakai air 

Saat anak ada pada siklus 

down, maka yang dilakukan 

subjek adalah mengalihkan ke 

kegiatan lain yang disenangi 

anak, dan jika sedang masa 

tantrum yang dilakukan adalah 

memeluk anaknya. 
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bak gitu. Coba pakai shower gamau, pakai air bak 

gamau juga. Akhirnya saya pakai cara, yang, yang 

bermain-main gitu lo. Pakai bermain-main. Kita 

dulu punya ember yang besar, besar sekali dulu 

waktu dia bayi. Sebenarnya kan udah bukan 

waktunya, udah gede ya. Ya kita main-main busa, 

kita cepret-cepretan main busa, lah terus dia. 

Tadinya kan lagi, lagi gamau sentuh air dia kan. 

Cuci tangan juga dia teriak-teriak gamau. Ya saya, 

ya itu, mungkin dia lagi kondisi down apa, ga 

ngerti dia gamau, tidak mau ini, tidak mau itu. 

Ahirnya saya ajak main, dia celup-celupin kaki, 

yaa, dia akhirnya mau, mau mandi kok, dia 

akhirnya mau. Hal apa yang dia gamau, ya, kita 

alihkan dulu sesaat ke hal lain lagi yang 

menyenangkan dia, yang membuat dia aman, 

nyaman, dan melakukan itu tu dia tidak papa, 

melakukan yang dia tidak mau itu tidak papa. Ya 

pernah kan pi ya, dia, kita mau jalan kemana ni 

dia gamau, “Tidak mau, tidak mau.” Tanpa sebab 

yang jelas kan kita tidak tahu kenapa, yaudah kita 
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peluk aja, gitu. Udah gitu kita peluk, buat apa 

seneng, kalo seneng dia seneng nyanyi kan, saya 

dengerin musik, kita denger sama-sama. Tidak 

mau lagi dia. Terus kita pelan-pelan, kita alihin 

ke, ee, kemana yang dia mau. Yuk kita coba yuk, 

kita ke hal lain yang dia mau. Satu hal yang dia 

tida mau itu ke sekolah. Dia sangat suka sekolah, 

sangat-sangat suka sekolah. Tapi diluar hal itu si, 

kadang-kadang ya emang ada saat-saat dimana dia 

gamau ini gitu, tapi sebentar biasanya si, karna 

saya sudah tahu cara kalau dia udah kalau gitu si. 

B7 

Tapi buat masa depannya Jonathan sendiri itu 

Tante selalu, tetep selalu sekolahin, terapi, 

kaya gitu masih Tante? 

Ee, sekarang lagi terapi, terapi pake itu, bio ya bio 

terapi ya. Bio-E yaa. Ee, maksudnya gimana? 

Subjek masih mencari tahu apa 

yang dapat dilakukan anaknya 

saat dewasa nanti, terutama 

jika subjek dan suaminya 

sudah tidak dapat merawat 

anaknya lagi. 

Jadi, buat masa depannya Jonathan sendiri 

Tante. Itu Tante udah ngelakuin apa aja gitu? 

Hee, yaa, jujur itu, itu PR saya. PR saya yang 

belum tuntas. Ee, saya, lagi mencoba beberapa 

hal apa yang membuat dia itu minat sekali. 

Awalnya saya coba, ya dia kan seneng nyanyi, 

saya pikir, ee, dia seneng musik juga. Jadi arahin 

ke piano, tapi, ee, kelihatannya dia tidak seneng 

memainkannya, dia seneng bernyanyi tapi tidak 
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seneng memainkannya. Saya sempet panggilin 

guru les, dia tidak, tidak begitu interest dengan 

kegiatan main piano, beda dengan adiknya kan. 

Nah, ee, terus, ee, saya konsultasi dengan, ke bu 

dokter Melly, dokter Melly bilang “Ee, coba, buat 

ini katanya, buat apa sih, apa, memelihara ternak 

atau apa, coba.” Kalau saya lihat, ee, dia tidak 

terlalu seneng dnegan binatang gitu lo. Jadi saya 

tu pikir apa mau ke arahin melukis gitu kan. Yang 

dia lagi seneng bahasa Inggris kan, kita coba 

tanya lagi dia bilang. Bu, kalau bahasa Inggris apa 

dia jadi penterjemah aja? Dia bilang, “Bukannya 

dia ada keterbatasan kosa kata?”. Saya bilang, ga, 

dari buku dia terjemahin gitu. Saya pikir itu. Itu 

juga belum tuntas juga. Ya saya si coba, lagi coba 

cari hal apa yang membuat dia, ee, ee, dia bisa, 

bisa mandiri lah. Suatu hari kalau saya pergi ya, 

dia bisa untuk menghidupi diri dia sendiri gitu. 

Kemarin ini si, ee, smeinggu yang lalu saya 

pernah diundang untuk dari kelompok Bethesda. 

Behesda itu kelompok, ee, komunitas ee, yaa 
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orangtua dan sekelompok ornag yang ee, apa ya, 

ee, sangat memperhatikan ni, tidak hanya anak 

autis, ada anak yang retardasi juga, ee, dari 

kelompok Kristen itu dia, ini. Ee, mereka si 

ngajak kita, ee, sama-sama ngadain seminar atau 

ngadain apa, ee, yang arahnya mau ngebentuk 

suatu workshop, ee Cirebon belum punya. 

Workshop dimana, ee, ee, apa yaa akan ada 

semacam workshop untuk anak ini akan diarahkan 

kemana, anak-anak ini kan udah pada gede-gede 

kan? Apakah itu melukis, apakan itu pertukangan, 

apakah itu menjahit? Itu tu. Supaya bisa buat 

bekal gitu. 

 

Buat terapinya sendiri sampai sekarang masih 

terapi ya Tante? 

Masih yang Bio-E tadi, yang Bio-E.  

Ee, si Jonathan tu udah lulus SMA si sebenarnya, 

ee, terkendalanya apa ya, ee, dia krisis, krisis 

bicaranya itu. Jadi dia bicara terus makanya, itu 

yang membuat saya bingung mau masukin dia ke 

universitas kan ga mungkin gitu masalahnya kan 

takut mengganggu gitu kan. Waktu di SMA si 

terakhir itu kan, saya masukin di SMA yang 
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jumlah muridnya sedkit gitu ya. Jadi masih bisa 

lah ditanganin gitu ya. 

 

Jadi sampai SMA pun Jonathan sekolahnya di 

sekolah.... 

Umum.  

Oo, umum yaa. Dia sempet waktu SMP si Jonathan pernah 

sekolahnya di sekolah inklusi, jadi sekolah dengan 

beberapa pemakluman ya. Di Cirebon ada, di... 

-Interupsi dari suami subjek- 

Di Yayasan Sada Ibu. 

Yayasan Sada Ibu. 

 

Untuk harapan dari Tante sendiri buat 

Jonathan yang sekarang apa Tante? 

Ya pastilah dengan banyaknya orangtua dengan 

anak dengan, ee, special need. Ee, saya, saya 

selalu berharap suatu hari dia bisa sembuh. 

Sembuh dalam arti, bahwa dia bisa mandiri 

untuk diri dia sendiri. Ee, sebagai oramg beriman 

yaa kita ada harapan buat dia, dia sembuh totally 

seperti anak-anak, seperti orang-orang pada 

umumnya ya. Tapi pengharapan saya, paling 

tidak, dia bisa, ee, dia, ee menghidupi dirinya 

sendiri, dia bisa mandiri. Ya selama ini dalam 

aktivitas rumah sendiri si, ya seperti tadi terlihat 
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juga dia juga ngurusin, bawa piring sendiri, apa 

sendiri, dia juga bisa mandi sendiri. Semua si 

yang untuk urusan ini si, ya kecuali satu hal PR 

saya ya, yang untuk kehidupannya dia dapetin 

nafkah untuk bisa membiayain biaya hidupnya dia 

sendiri. 

 

Terus untuk pertanyaan terakhir ni Tante buat 

di sesi ini, yang Tante rasain atas kehadirannya 

Jonathan saat ini gimana Tante? 

Ee, yaa awal si yang tadi saya omong ya. Sempet 

shock ya, sempet ada perasaan yang gimana ya, 

ee, yang seperti saya bilang. Tapi, ee, ee, dengan 

pemikiran perubahan mindset-nya tentang dia, 

saya bersyukur saya dititipi anak yang kondisi 

begitu. Banyak hal yang membawa perubahan 

yang lebih baik untuk saya, gitu loo. Saya menjadi 

lebih sabar, yaa. Saya juga bisa mengerti ya, 

kekurangan orang lain, ya. Dan saya syukuri aja 

saya dititipin anak yang istimewa. Dan yang, ee, 

menurut pembicaraan saya yang menurut 

pendapat Romo ya, tidak semua orang mampu 

dititipin itu, jadi ee, kalau, kalau kamu saya tanya 

sama saya bagaimana perasaan saya saat ini, yaa, 

saya, saya terima kasih Tuhan buat saya untuk, 
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untuk dapat dititipi anak dengan kondisi kaya gitu. 

Selasa, 01 Maret 2016 ; 17.00 WIB ; kantor subjek 

C 

C1 

C2 

Untuk pertanyaan pertama Tante, ee, gimana si 

Tante reaksi dari keluarga Tante sendiri waktu 

pertama kali tahu kalau, ee, Jonathan itu autis 

Tante? 

Dari keluarga, saya, sama suami saya sama yang 

lain kan? 

 

Sama keluarga lain  Kalau dari, dari keluarga kita sendiri, saya sama 

papanya si ya, yaudah sedih si cuma sedih aja 

kan. Tapi, ee, kakak beradiknya kita, ya, ya juga 

sedih si. Ya juga sedih. Tapi kalo itu si ya, ya 

rata-rata si support lah ya, heem. Rata-rata si 

support ya, ya mau gimana udah kejadian, jadi ya 

mereka si nerima gitu. Jadi ya gimana, udah 

kejadian, hee. Ada si satu yang agak, agak 

penerimaannya agak gimana gitu ya, ya mungkin 

agak shock juga, ya gimana. Ya saya si juga bisa 

mengerti kalau, kalau dia malu juga ya mungkin. 

Tapi, ee, berjalannya waktu si ya gapapa juga si. 

 

Tapi sekarang udah ga ada yang kaya gimana-

gimana gitu Tante? 

Ee, ga, ga. Waktu awal aja ya. Ada sempet yang 

sampe agak, ee, ya gimana lah. Ee, mungkin ga 

enak juga kalau diketahui salah satu keluarganya 
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ada yang ini ya, hee. Maksudnya bukan dari, dari, 

ee, kami suami istri, ee, keluarga kecil kita bukan. 

Tapi keluarga besar gitu ya, heem. Gitu. 

C1 

Oke. Terus, kalau menuru Tante sendiri, siapa 

aja si yang menurut Tante memberikan 

semangat sama dukungan buat Tante biar 

Tante tu bisa bangkit lagi gitu tu? 

Ee, ya pastinya suami ya. Pastinya suami, 

pastinya suami. Kemudian, ee, Romo saya, 

sahabat-sahabat saya, ee, ya sahabat-sahabat saya 

banyaknya si. Ya itu, hee. Ee, ya disamping 

memang, ee, dari ipar-ipar saya juga semua, dia 

memang, ee, terutama yang tinggal serumah ya 

memang dia sangat sayang dan dia membesarkan 

hati saya gitu lo. 

 

C2 

Kaya gimana si Tante mereka dari pihak 

keluarga sendiri ni Tante terutama, yang 

mereka lakuin ke Tante? Jadi dukungannya tu 

kaya gimana gitu? 

Ya contohnya mereka memberikan informasi. 

Misalnya ada, “Eh ada itu loo”, misalnya ada, ee, 

mengenai seminar dimana gitu kan. Eh ada 

perkembangan lagi mengenai, ee, untuk anak-

anak autis atau bahkan ada yang dari ini, ee, ee 

apa yang dari luar kota tu, ee, misalnya di TV ada 

siaran tu, “Eh, cepetan-cepetan buka itu di 

Metro!”, atau dimana gitu kan. Hee, itu juga salah 

satu. Kemudian, ee, ya, kalau kita lagi kumpul 

bilang, “Eh iya, bagaimana perkembangannya?”, 
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gitu loo. Terus, ee, yaa, ee, “Itu ada tetangga saya 

juga gini-gini, tapi dia juga coba ini, dia dengan 

terapi ini, terapi apa.” Jadi ya, ee, yaa, saya si 

ngerasa ya sudah cukup ya mereka perhatian, 

kasih sayang ke Jonathannya juga, ee, dan kami 

juga coba memperlakukannya seperti anak pada 

umumnya ya. Ya kalau ada kumpul keluarga ya 

kumpul lah, kecuali kalau memang ada, ee, 

kondisinya ga memungkinkan, gitu. 
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Kondisi ga memungkinkan itu, seperti... Ee, misalnya kaya ke gereja. Dia kan terkendala 

dia kan ngomong sendiri gitu lo. Tante ga, ganggu 

di sekitarnya. Jadi kan, ee, untuk itu biasanya kalo 

misalkan terima komuni apa kan ya, ee, Romo 

yang dateng, gitu kan sewaktu-waktu. Atau kita 

juga pernah ngadain misa bersama dengan anak-

anak special need, gitu lo. Jadi ya dengan 

beberapa pemakluman, jadi, ee, pernah sewaktu-

waktu, ee, apa ya, baptis, waktu baptis ya. Itu kan 

beberapa kali itu, ee, nyanyinya diulang-ulang 

karena ada yang ini lah ada yang itu. Memang ya, 

ee, ya seperti itu lah kondisinya gitu lo. Romonya 

memaklumi, ada yang duduk, ada berdiri, gimana 

gitu. 

D 

Itu kan kalau dari keluarga Tante, kalau dari 

orang sekitar Tante sendiri, misalkan dari 

lingkungan sekitar, ataupun dari lingkungan 

gereja juga bisa, atau dari tempat kerja atau 

darimana gitu, itu penerimaan awal mereka 

seperti apa Tante? 

Ee, saya merasa si semua baik ya, semua baik, 

kecuali sekolah. Soalnya pada awal, ee, ee, 

didiagnosa autis tu kan saya coba tetep, karna ee, 

sesuai dengan anjuran dari dokter Melly tu kalau 

dia bisa mengikuti dan, ee, kalau dia bisa sekolah 

umum dan kalau ada sekolah yang memungkinkan 

untuk dia, ee, bersekolah disitu. Maksud saya 
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dalam arti, ee, scoop-nya kecil, gitu. Kalau itu, 

yaa, kalau mau dicontohin kan seperti Santa 

Maria, untuk jumlah muridnya kan ada cukup 

banyak dalam satu kelas, mungkin mendapat 

perhatian yang cukup gitu kan. Terus, ee, Kristen 

(BPK Penabur) gitu kan. Jadi kan kita pilih yang 

tidak terlalu populer. Gini lo, ya muridnya sedikit 

gitu lo. Dan, ee, pada awal kan Tante coba mau 

masuk ke Putnir ya tapi ditolak gitu lo, dan, ee, 

mereka juga memandang aneh gitu ya. Dan, ee, 

pada waktu itu si sempet sakit banget ya, ya 

makanya kenapa Joshua si tidak masuk, TK nya di 

Putnir, ee, saya sekolahnya di Santa Maria selain 

waktu itu, ya kebetulan juga kita posisinya masih 

dalam, ee, ee, yang kemarin waktu, ee, interview 

pertama, ee, masih ada dalam penolakan ya, jadi 

waktu ada orang mandang gimana ya kita juga ada 

rasa sakit. Jadi ya kita, ya maksudnya ya terhina 

lah dan sebagainya, ya. Memang sampai sekarang 

juga masih ada si, sedih-sedih gitu ya, ee, tapi 

jauh kita menyikapinya sebagai, jauh, yasudahlah 
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ya memang orang, orang yang belum biasa 

melihat kan pasti menganggap sesuatu yang aneh, 

dalam tanda kutip yang aneh gitu ya. Di, ee, 

penolakan kalau untuk temen-temen deket yang di 

kantor ya, di kantor ya sempet tercengan-cengang 

si, heem, ee, mungkin ya mereka ga nyangka, 

gitu, mungkin juga mereka ada yang, ee, yang yaa 

sangat disayangkan lah ya apa ya, biasa lah, saya 

juga ga ngerti si ya sama pandangan orang, kita ga 

pernah tahu hati orang cuma kalau dari tatapan si 

kita bisa lihat terkejut gitu. Tapi, ee, ya itu Cuma 

sesaat kalau dari orang-orang lingkungan yang 

deket si. Dari lingkungan di kantor, atau, ya ga 

ngerti lah, apa mereka juga ga berani karena 

kedudukan saya disini ya. Ee, tapi kalau saya lihat 

si mereka baik ya, mereka baik, mau menyapa. 

Cuma ya tadi yang saya, saya nyoba masuk di 

Putnir juga tidak dikasi kesempatan, bahkan 

ketika saya mengungkapkan saya akan taruh 

shadow gitu ya, untuk orang yang. Saya 

maksudnya tidak akan menyusahkan gitu lo. 
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Untuk orang yang di, coba untuk satu minggu, 

untuk satu bulan pertama aja, kalau itu 

menggangu, saya bersedia untuk di itu. Itu pun 

tidak. Saya coba masuk di, ee, apa sekolah Budha 

itu apa ya, ee, apasi namanya dulu si di 

Lawanggada sekarang si di, di, pentokan Yos 

Sudharso situ tu. Ee, Putera, bukan Putera 

Bahagia ya, apa ya sekolah Budha itu. Bukan, 

bukan itu, itu juga kita ditolak. Itu lebih gila lagi 

ucapannya, “Ya dinormalkan dulu, nanti kalau 

udah, pokoknya kita ga nerima orang kaya gitu.” 

Kemudian, saya masuk di, terima di, ya saya coba 

di SD Advent. Ee, diterima, kepala sekolahnya si 

baik ya. Ee, kepala sekolahnya baik, gurunya baik 

juga. Ee, kepala sekolah, secara keseluruhannya si 

baik, kepala SD-nya baik juga. Cuma, ee, 

beberapa orangtua murid dari, ee, dari, ee, ee, 

suku tertentu ya, hee, dan yang memang 

mayoritas disutu. Itu, yang mungkin gamau ya. Ya 

kita diperlakukan agak aneh aja lah ya, hee. Itu 

untuk pembayaran sekolah, it’s okay lah, saya 
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juga menyadari jadi kita memang, ee, mendapat 

perlakukan itu ya kita nerima gitu lo. Saya 

nitipkan anak saya. Sebagai contoh, pada masa 

itu, anak-anak sekolah Rp 15.000,00 kita Rp 

75.000,00 untuk uang sekolahnya gitu. Terakhir 

bahkan kita dikenain Rp 250.000,00 untuk uang 

sekolah Jo, diatas anak-anak secara umum. Itu 

masanya Jonathan itu, lah ya, sekian tahun yang 

lalu ya. Terus, kita juga dimintain untuk 

membangun ini lah, sumbangan ini sampai baju, 

sumbangan, ya, ya sudahlah kompensasi dari 

keberadaan dia gitu lo. Samapi suatu hari, ee, dan 

itu kalau saya bilang si, ee, ironis banget gitu lo. 

Dan, ee, ee, mereka tu me, me, saya ga ngerti lah 

kaya membuat, ee, kaya semacam petisi pokoknya 

harus keluar dari situ, hee.  

 

Jadi, untuk, ee, Jonathan sendiri kan selama ini 

masuk ke sekolah umum ya Tante ya, ee, 

Tante ga coba masukin ke sekolah khusus atau 

gimana? 

Tadi pertanyaannya apa ya, sorry ya biasa kalau 

di kantor ada interupsi lagi. Beda kalau yang 

kemarin kan di rumah jadi bebas. 
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Jadi, kenapa Tante ga pernah nyekolahin, 

nyoba nyekolahin Jonathan di sekolah yang 

khusus gitu untuk menghindari sesuatu yang 

tidak diinginkan, seperti itu Tante? 

Ee, ya itu ya, ee, ee, kenapa. Ee, ya karna, ee, 

segala sesuatu yang itu kan kita biasa bicara 

dengan dokter Melly, kita apa dengan dokter 

Melly. “Kalau dia memungkinkan, sekolah di 

sekolah umum saja.” Kalau di sekolah khusus 

bukan kita anggap jelek ya, ga juga si. Tapi 

dengan kemampuan si Jo itu, si Jonathan, 

harusnya dia ga masalah, karna yang di, di, ee, 

dijadikan kendalanya dia tu behavior-nya tu, 

bukan, bukan, secara, ee, intelektualnya ya. 

Intelektualnya kan ya, ga bermasalah. Jadi, 

makanya saya berpikir ya, ya gapapa dia sekolah 

di sekolah umum. Kalau dia ga bisa, beda 

misalnya dia retardasi, ya dia harus di sekolah 

khusus. Kalau misalnya dia ngitung apa bisa kok, 

dia nulis juga bisa, dia bahasa Inggris juga bisa, 

gitu. Jadi pikir Tante ya gapapa, bisa, dia bisa 

sekalian juga terkendala behavior itu kan, biar 

belajar, meniru perilaku orang yang pada umunya 

gitu, disitu. Cuma ya memang, ee, dalam 

kelanjutannya, lanjut yang tadi tu, ada petisi itu 
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kan, saya ga nyangka juga gitu lo. Dan salah satu 

yang, ee, ee, sign di petisi itu adalah orang yang, 

yang sempet kita biayain, dalam arti, ee, sampai 

dia lulusnya, sampai dia dapet ijazahnya. Tapi ya 

saya ga salahin si, itu saya ga pernah ngomong 

sama, sama orangtuanya apalagi, ee, sama 

anaknya juga ga. Ee, secara tersembunyi itu saya 

bilang sama gurunya, ee membiayayi, ya saya 

juga ada, ada beberapa membiayai salah satu nya 

ya itu. Itu yang terjadi, ee, saat dia lulus SD, yang 

petisi itu terjadi saat dia mau masuk ke SMP. Saya 

pikir kan, SD di sekolah yang sama, SMP juga 

kan di sekolah yang sama lagi gitu. Buat saya si 

merasa aneh aja, anak itu tu kan berasal dari 

sekolah yang sama di SD. Misalnya Santa Maria 

di SD, SMP ya, ya prioritas dong. Kecuali saya 

dari sekolah lain masuk ke situ, ya, tapi ditolak. 

Waktu itu ditolak, ee, ditolaknya pun aneh. Jadi 

salah satu yang perlakuan umum yang saya terima 

diluar perlakuan lain yang saya terima itu ya. Nah, 

lanjut lagi itu, jadi, ee, mereka tu meolaknya 
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katanya begini, dia punya adik katanya. Jadi 

sekolahnya itu, yayasannya itu dia bilang, ee, ya 

dia anggota yayasannya itu juga dia ngomong, 

“Ibu punya anak dua kan, satunya itu kan dia 

selalu juara. Bawa anak itu kesini, dan Jonathan 

akan bisa sekolah dengan tenang.” Itu salah satu, 

ya saya bilang ketidakadilan ya. Kenapa saya 

harus membawa syarat begitu, saya juga dikenain 

biaya segala macem kan. Ee, interupsi lagi ini.. 

Jadi dia tidak, tidak mau, ee, pokoknya syaratnya 

tu anaknya yang satunya itu harus masuk, ya dia 

akan aman. Tapi kalau yang satunya itu tidak 

masuk, biar keluar. Karna dia anggepnya sekolah 

ini sekolah buangan. Sampai saya disidang juga 

waktu itu, ya. Jadi saya bilang yaudah voting aja, 

siapa yang dukung siapa yang ga, saya bilang gitu. 

Karna anak ibu tu menuntut perhatian yang lebih 

banyak. Saya bilang, saya tu ga suka itung-

itungan masalah uang, tapi karna anda 

memojokkan saya pada yang sungguh tidak 

membuat saya nyaman. Ya beberapa kali saya 
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dengar, anak anda tidak normal, berapa kali ya. 

Ya, ya memang lah kalau dibilang gitu ya. Tapi 

orangtua mana si, ya. Dan akhirnya saya 

ngomong, “Oke, oke kalau caranya begitu.” Ee 

saya bilang, apakah anda pengen punya anak 

seperti itu, ya. Ga pengen kan, ga pernah kepikir 

kan. Kalau anak itu ditanya apakah dia pengen 

terlahir seperti itu kan, dia juga ga pengen. Seperti 

itu, ya. Katanya ini sekolah cinta kasih, ya, 

sekolah Kristen. Maaf, saya bukan, bukan 

menjelekkan Kristen atau apa ya. Dasarnya cinta 

kasih, dia selalu ngomong dasarnya cinta kasih. 

Lalu dimana cinta kasihnya ketika anak itu 

membuthkan? Anak itu kan tidak memukuli 

orang, tidak menjilat-jilat sesuatu, berbuat yang 

menjijikan. Dia Cuma, beda pada anak pada 

umumnya. Dia memang, memang harus dapat 

perhatian khusus tidak seperti anak-anak yang 

lainnya. Misalkan buka buku halaman sekian, kita 

harus bilang, “Jo”, panggil namanya, “Buka 

halaman lima!” Dia baru buka halaman yang 
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sama. Jadi dia memang harus ada, ee, apasih, 

emang harus one by one gitu lo untuk instruksi 

gitu kan. Itu kan kalau saya, anak saya menuntut 

perhatian lebih, saya akui memang iya. Maka saya 

titipkan anak saya disini. Saya bilang yang jumlah 

orangnya itu tidak lebih dari 15 orang, ya. Kalau 

anda tanya berhitung, saya tidak suka berhitung, 

tapi kalau anda memojokkan pada situasi yang 

harus, ya, saya katakan berapa anda membayar 

SPP dan berapa saya harus membayar? Anak saya 

membayar 5x nya dari anda membayar SPP anak 

anda, saya bilang. Terus mereka pada ngomong, 

“Anda kan seorang Katolik, kenapa dibawa kesini 

tidak dibawa ke Santa Maria?” Adiknya itu si 

Joshua tidak dibawa kesini. Adiknya itu kan juara-

juara, membawa harum nama Santa. Bawa anak 

itu kesini atau bawa anak kamu kesana, gitu. 

Terus saya kan, saya bilang, sekali-kali, ee, anda, 

ee, anda bilang ini sekolah buangan. Sekali-sekali 

saya tidak pernah mengatakan hal yang 

sedemikian jelek tentang sekolah itu. Bagaimana 



 
 

165 
 

pun anak saya sekolah di sekolah itu juga kan? 

Saya tidak mau bhawa mengatakan itu sekolah 

khusus atau bagaimana karna kenyataan juga 

sekolah umum kan. Ya, tapi satu hal, saya cukup 

tahu diri untuk membawa anak saya ke Santa 

Maria. Bukan karna sekolah ini jelek dan sekolah 

Santa bagus. Tapi karna anak saya dengan 

keterbatasannya, memang saya akui dari awalnya 

kalau anak saya special need. Makanya saya 

sekolahkan disini, saya titipkan dengan bapak ibu. 

Saya tidak mengotak-ngotakkan anak ini dimana, 

dimana, ya. Dan ketika kita ke guru kalian ada 

yang sakit, yang saya bawa, yang saya berobatkan 

juga, ee, ada beberapa anak yang saya juga 

sekolah juga saya tidak pernah menanyakan kamu 

agamanya apa, gitu lo. Kenapa anda melakukan 

itu seperti saya? Tapi dia bilang, tidak, pokoknya 

kita voting, kita voting, kita menang. Tapi tetap 

dari mereka kan, ee, dari ada orang-orang yang 

kuat dari sekolah itu, harus keluar. Nah, 

pertanyaannya nyambung dengan pertanyaan yang 
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tadi kenapa tidak sekolah khusus, karna kondisi 

begitu saya juga kelimpungan juga, saya cari 

skeolah mana yang bisa menampung. Pada saat itu 

saya akhirnya ketemu dengan sekolah inklusi, 

skeolah dimana, ee, sekolah umum sebenarnya si 

tetapi ada beberapa pemakluman, itu saya 

sekolahkan disitu. Untuk pertama kali, ee, sekolah 

inklusi itu ada untuk SMP, untuk Jonathan. Dan 

karena kuota untuk muridnya itu belum 

memenuhi, jadi, ee, saya ambil beberapa anak dari 

yatim piatu itu suru masuk juga sekolah disitu itu. 

Dengan begitu kan ada beberapa murid selain 

Jonathan gitu, jadilah SMP. Sampai sekarang 

SMP inklusi masih ada, SMP Sada Ibu. SMA-nya 

dia masuk ke SMA, ee, SMA Nasional, ee SMA 

Siliwangi, bukan SMA Nasional, sorry, SMA 

yang ada di jalan Cipto, SMA yang didirikan ee, 

CPM ya, kompleknya CPM situ. jadi, ee, ya itu 

akhirnya kita sekolahkan, tetep sekolahkan di 

sekolah umum. Pernah les juga, waktu les gitu ya, 

ee, les gitu ya, kalau anak autis kan apa yang 
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dipikir itu yang diucapkan kan, kebetulan yang 

memberikan les piano untuk supaya motoriknya 

bagus gitu. Depannya itu restaurant, depannya tu 

restaurant. Jadi ketika dia masuk, dia merasa ada 

bau yang aneh, dia bilang “ Kok bau aneh, kok 

bau?”, dia mau muntah gitu kan. Jadi, ee, jadi 

diusir juga gitu si, harus berhenti gitu, harus 

berhenti untuk tidak, ee, untuk tidak les. Ya untuk 

tidak les, jadi yang les hanya adiknya, kakaknya 

ga boleh les disitu. Kalau saya tidak punya hati 

yang luas ya saya juga mungkin benci juga sama 

dia, tapi ga lah, saya juga coba, mencoba mengerti 

ya karna memang tidak semua orang mempunyai 

hati yang bijak ya untuk menerima kondisi yang 

seperti itu. Jadi yasudah itu, perlakukan-

perlakukan yang saya terima, termasuk di 

sekolah-sekolah. Ya sekolah-sekolah yang dimana 

katanya cinta kasi itu diutamakan, tapi tetap 

begitu. 

 
Jadi buat penolakan-penolakan dan perlakuan-

perlakuan yang Tante ga harapkan tu malah 

Institusi.  

Tempat yang membangun. 
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bersalnya dari, ee tempat-tempat yang, ee 

seharusnya yang bisa... 

Iyaa, ee, tumbuh kembang yang lebih baik. Ee, oh 

iya saya inget, ee, pada tahun 2001, ee, saya 

sampai karna kondisi itu ya, karna berkali-kali ada 

penolakan, berkali-kali juga saya mendapatkan 

perlakuan yang tidak enak, saya mengadakan 

seminar untuk guru-guru, ee, sewilayah III, ee, 

sebenarnya untuk guru-guru di Cirebon. Tapi 

prakteknya adalah, ee, guru-guru sewilayah III 

dengan, dengan kerjasama dengan Diknas. Ee, 

dengan, ee, lebih, lebih lucunya lagi ya konyol 

juga. Kan kita ngadain di hari Sabtu, kenapa 

bukan hari kerja karna hari Sabtu kan pikir saya, 

ee, dokter Melly bisa dateng gitu lo. Kita ngadain 

hari Sabtu, dokter Melly dan waktu itu ada salah 

satu anak autis yang ditangani lebih cepat, lebih 

baik, jadi dia bisa, dia bisa memainkan organ, 

memang ada sedikit-sedikit ya, tapi dia bisa, dia 

bisa memainkan organ gitu loo, bisa komunikasi 

dengan lebih baik. Saya si berharap dengan 

didatengkan untuk seminar itu dan kerjasama 

dengan Diknas, apa yang saya alami itu, tidak 
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dialami lagi oleh orang lain dan oleh Jonathan 

Jonathan lain ya. Ee, pada masa itu yang memang 

bener-bener buta banget dna guru-guru yang 

dateng juga ga ngerti dan dipaparkan dengan baik 

itu. Bener-bener ga ngerti. Dan akhirnya, yang 

konyolnya yang tadi saya mau ngomong, itu, ee, 

sekolah Advent itu tidak dateng, karna, ee, guru-

gurunya tidak boleh. Padahal gurunya itu, ee, 

bukan semua ornag beragama Advent, ada yang 

beragama Muslim juga. Terus ada gurunya itu 

telepon ke saya, itu ada salah satu yang aneh juga 

kan menurut saya, ee, berani bayar berapa katanya 

mama Jo, saya mau dikasi apa kalau saya dateng 

hari Sabtu. Justru saya bingung skelai gitu lo, 

bagaimana mungkin ucapan seperti itu bisa keluar 

dari seorang guru gitu. Itu, itu yang saya rasakan 

kaya Cirebon itu ga terlalu, ga terlalu kecil. 

Apalagi di kota-kota kecil sekali gitu, di pelosok. 

Ya Cirebon lumayannya, ya walaupun tidak 

seperti Jakarta, bandung gitu, tapi bagaimana dari 

ucapan, dari seorang pendidik itu lo. Saya masih 
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inget sekali, mau dibayar berapa ini mama Jo 

kalau misalnya saya dateng. Terus, ee, pihak 

sekolah tidak mengizinkan kami dateng. Loo 

kenapa ini kan buat nambah pengetahuan buat 

menangani anak berkebutuhan khusus. Dan itu 

Diknas itu ngasi kaya sertifikat, jadi kaya 

sertifikasi gitu lo. Dan itu bukan biaya yang 

murah. Saya dengan beberapa teman-teman 

komunitas saya, ya itu menyelenggarakan untuk 

memberi makan yang tadi itu. Memberi ya bukan 

ini si, kaya snack gitu, di sebuah gedung waktu itu 

di BCA kita ngadain, di basement-nya BCA. 

Kemudian mendatangkan orang dari luar kota 

dengan segala akomodasinya, ya walaupun dokter 

Melly tidak mau dibayar ya padahal dia kalau 

dipanggil di stasiun TV aja berapa atau dia nerima 

orang pengobatan aja kan itungannya jam-jaman 

kan, seharian kita ngadain kan, separo harian si, 

separo harian lebih si. Ee, tidak dibayar itu kan 

sebenranya sesuatu yang luar biasa ya, sama 

sekali tidak dateng. Padahal sampai sambutannya 
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Diknasnya itu ya, saya kagum untuk sekolah 

Advent yang mau menerima anak seperti Jonathan 

gitu lo dengan kebutuhan khusus. Jadi ee, waktu 

itu ngadain seminar tu sertifikasi, sampe 

sertifikasi. Waktu itu Diknasnya masih pak 

Agung, masih pak Agung tu, di Cirebon tu. Ee, 

dia tetep aja, ga, ga ga ada yang mau dateng. 

Padahal Diknasnya tu, ketua Diknasnya tu 

ngucapin terima kasih. Waktu itu tu ketua DPRD-

nya juga dateng, wakil Walikotanya juga dateng. 

Itu banyak pejabat-pejabat juga dateng. Jadi, ee, 

seminar autis pertama Tante ngadain, bersama ibu 

Morini, bersama itu juga kita ngadain. Ee, itu kita 

ngadain ee, supaya mereka, ee, guru-guru itu 

dapet suatu apa ya, ee, penerangan lah ya gitu lo, 

informasi, yang lebih jelas. Autis aja mereka ga 

mengerti, boro-boro itu. Dikasi penerangan, nah 

ini yang sudah proses penyembuhannya. Nah si Jo 

juga dateng waktu itu, yahh, on progress lah, 

masih yang lagi, hehehe. Proses yang ini, ini yang 

sudah hasilnya lebih baik, jadi dia bisa mainin, 
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tetep si dia masih ada hiperaktifnya juga waktu itu 

anak yang mainin organnya kaya apa. Tapi sempet 

kaya dia ada yang apa, ee, omong-omong gitu ya. 

D1 

Terus, berarti kalau yang dari komunitas, dari 

orang luar, dari yang diluar keluarga sendiri 

yang ngasi dukungan dan semangat siapa aja 

Tante? 

Yaa, ya banyak tadi saya bilang dari Romonya, 

dari komunitas juga, dari sahabat-sahabat saya. 

Ya tememn-temen saya juga, ee, yaa dari orang-

orang kantor juga banyak lah. Ya termasuk Ibu 

Morini ya, dia juga termasuk. Kita ngadain aja 

gitu supaya kita ga ini. Ee, beberapa guru-guru, 

ee, yang mengenal saya gitu ya. Banyak lah yang 

ini si, disamping ada yang aneh si, tapi kan 

banyak juga yang baik.  

 

 

Bentuk-bentuk dukungannya dari mereka 

sendiri Tante? 

Ya itu tadi, yuk, yuk misalnya kita ngadain, ee, ya 

kaya semacem penyuluhan lah gitu loo. Terus ya, 

juga kapan pernah Tante, ee, smepet menjelaskan 

juga, ee, beberapa komunitas juga, ya di Bethesda 

juga saya pernah diundang untuk berbicara itu. 

Terus, ee, ya, ee, ya banyak si, tadi pertanyaannya 

kan bentuk dukungannya, iyaa. Ya mereka, yang 

yang terakhir ini yang saya, ee, ini yaa, ee, dapaet, 

ee, ee, ini si dihubungin untuk ada kelanjutan 
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untuk anak yang sudah dewasa gitu loo. Ee, 

tangga 7 nanti, di rumah salah satu, ee, apa, ya, 

temen ya saudara si sebenrnya, adiknya “so” gitu 

ya, hee. Dari kelompoknya Bethesda itu kan, tapi 

tanggal 7 kan saya pergi jadi diwakilin sama anak 

angkatnya Tante si Tati, jadi mau direkamin aja 

kaya gimana. Jadi kaya ada semacem seminar, 

bentuknya itu. Ya bisa kaya informasi-informasi 

kaya tadi saya bilang, ee, informasi, kadang-

kadang ada bacaan apa. Samapai tukang koran 

juga, tukang koran kita, “Bu, ini ada tentang 

autis.” Gitu lo. Jadi, ee, saya si bersyukur, 

dibanding saya ngalamin banyak hal yang aneh-

aneh, ya saya bilang si aneh-aneh aja lah, kalau 

bilang menyakitkan ya, ya menyakitkan si tapi 

saya lebih menghaluskan si supaya juga kita lupa 

ya. Saya juga mendapat dukungan yang baik, 

bahkan dari seorang tukang koran yang tadinya 

dia juga ga mengerti. “Bu ini ada artikel, bu udah 

punya artikel yang ini belum.” Kadang-kadang 

simpel. Ya dari temen-temen, kadang mereka 
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cerita, “Eh, bu ini ada yang ini, ee, ada yang”, ya 

walaupun tidak semua saya aplikasikan ya, tidak 

semua. Tapi, ee, bagaimana mereka berusaha 

untuk bagaimana. Kadang-kadang mereka juga 

kan, salah satu bawahan saya yang BM-nya 

Cirebon kan pergi umroh, “Bu, ee saya akan bawa 

namanya, nama jelasnya siapa, saya akan bawa 

nama dia di depan.” Ee, pokoknya di Kab’bah aja. 

Saya akan sebut namanya supaya Tuhan kasi 

pertolongan gitu. Ya banyak lah bentuk-bentuk 

support mereka lah kaya gitu. 

 

Tadi kan Tante juga ngomong ada komunitas 

kan berarti Tante disini juga udah punya 

komunitas yang anak autis atau campur Tante? 

Kalau saya bilang si, ee, yang yang saya sering 

berhubungan ya, yang Bethesda itu sebenernya 

saya, itu bukan, bukan autis murni. Ada retardasi, 

ada bisu tuli, kayanya ga bisa denger juga soalnya 

ga bisa ngomong si. Ya otomatis mungkin dari 

telinganya ya ga bisa denger juga ya. Ada juga 

mungkin dari cacat tubuh lain gitu. Ee, dulu kan 

di sekolah inklusi kan dimana, ee, Tante kan juga 

diminta, ee, jadi apa si, ee, buka pengurus 

langsung si, lebih kaya penasihat iya. Tapi 
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dianggaran dasar si, ada, ada nama Tante juga si. 

Tapi kalau, kaya semacem, ya ya gitu lah ya, kaya 

penasihat ya, heem. Ee, di sekolah yang Sada Ibu. 

Sada Ibu kan juga variasi sekali kan, ada yang 

retardasi, anak autis, anak autisnya juga terbagi 

dari yang, yang masih yang rendah gitu ya, 

sampai yang agak parah gitu ya. Kemudian yang, 

ee, beberapa temen si meminta Tante untuk, ee, 

bikin paguyuban untuk anak autis gitu lo. Tapi 

Tantenya masih sibuk bae ya, masih ga sempet 

kalau melakukan apa tu untuk yang baik, yang 

bener, agak sempurna, mungkin agak perfect juga. 

Jadi ya saya agak juga, saya, bukan saya tidak 

mau, tapi saya belum menyanggupi gitu. Mungkin 

kalau saya sudah pensiun ya, saya bisa lebih 

ngurusin hal-hal seperti itu. Tapi ya anytime kalau 

saya dipanggil untuk disscuss atau apa. Itu yang 

tanggal 7 itu saya tidak bisa hadir ya. Tapi yang 

kemarin itu, pertengah bulan ya, yang tanggal 

berapa itu, saya dateng si, saya dengerin juga, jadi 

ini kelanjutannya untuk anak yang sudah dewasa. 
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Rencananya si kita pengen bikin workshop gitu, 

ee, cita-citanya si ke arah itu. Jadi, anak-anak itu 

tu yang seusia Jonathan kan banyak itu kan, ee, 

yang seusianya dan mendekati. Pokoknya usia 

remaja keatas itu dia mau kemana? Kalau yang 

memungkinkan bisa kuliah si dia bisa lanjut toh? 

Tapi kalau yang ga kan, mau diarahkan kemana. 

Minimal kan ada satu wadah kan yang membina 

dia mau diarahkan kemana. Nah, rencana kita si, 

kita pengen ke arah itu dan kita lagi sering-sering 

ketemu tu untuk disscuss masalah itu tu, gatau tu 

gimana ni. Kemarin ini juga, ngundang yang 

pakar, pakar yang katanya si dia, ee, dia ada 

kerjasama dengan, ee, dari Singapore. Ee, orang 

itu menjelaskan mengenai, ee, apa, mengenai 

perkembangan, ee, bagaimana mengatasi, pak 

Yudi ee namanya pak Yudi kalau ga salah, ee, me, 

untuk membiacarakan mengenai ini anak-anak 

autis yang sudah remaja. Ini peretemuan kedua. 

Pak Yudi buat kan ada training untuk para 

orangtua kan, untuk anak-anak autis yang sudah 
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mulai dewasa. Nah si Jonathan udah termasuk 

dewasa berarti ya.  

 

Ee, jadi buat pertanyaan terakhir ni Tante, 

kalau boleh tahu, Jonathan itu termasuk autis 

yang di golongan apa ya Tante? 

Ee, kalau kata, ya ga ngerti ya, saya lupa ininya 

saya disimpen si keterangannya. Kalau di 

dasarkan keterangan dari bu Melly si termasuk ke 

yang ringan, mungkin yang ringan mengarah ke 

sedang kali. Ee, saya tanya dok ringan. Iya kan 

dia bisa sekolah. Kemarin kan lihat sendiri dia 

bisa makan, bisa ambil makan sendiri kan, dia 

bisa gitu kan. Dia juga ngerjakan apa-apa segala 

sesuatu kalau misalkan pas ininya si dia bisa. 

Manja aja pas dia dimintain tolong tapi dia bisa. 

Hanya saja yang sekarang PR yang ini ya memang 

sayang belum tahu persis apa yang paling, bisa dia 

kembangkan itu satu. Kedua, terkendalanya itu dia 

ngomong-ngomong terus gitu lo, kaya ada suatu 

apa ya saya juga masih belum ngerti, ga ngerti si, 

saraf itu. Yang dia tu, ee, apa ya gimana ga ngerti 

ya, pokoknya bicara terus, nyanyi terus ga berenti-

berenti gitu lo. Gitu aja. Kalau ada dia ininya ga 

ini si, ya dia biasa aja. Yang saya cerita, ni Jo 
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cariin yang kaya puzzle itu kan nyariin dimana 

ininya, kata-kata yang tersembunyi kata-kata yang 

acak itu. Kapan-kapan coba lihat ke rumah 

barangkali kapan sebelum balik kesana, sodorin. 

Dia tu dengan gampang dia fokus. Kadang dia 

ngegambar, di ga ngomong, tapi abis selesai tu dia 

ngomong lagi. Kasian. Kalau dibawa ke gereja tu 

saya, kalau cuma “mmmm” gitu sya gapapa, cuma 

dia kan, “Itu apa?”, “Ini apa?”. Jadi kan saya tu 

kasian sama yang di sebelahnya, dan dianya juga 

kasian juga sama si Jo nya, jadi kaya tontonan 

atau gimana. Tapi itu bukan berarti kalau saya ga 

pernah bawa dia ke restaurant atau gimana. 

Pernah bawa dia ke pesta kan, kemarin sepupunya 

kan nikah kan di Ambarawa, eh di Susan Spa itu 

dimana, Ungaran tah dimana, itu bawa kesana. 

Dan dia menikmati, dia menikmati karena itu kan 

pestanya pesta kebun. Ada kembang api. Nah itu, 

itu pesta kembang api kan dia duduk, dia 

menikmati kok, ada foto-fotonya kok. Dia duduk, 

biasa aja, dia gapapa si, dia pakai jas. Gagah 
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sekali ya. Ya misalkan di ga itu kan dia ga 

komentar, dia komentar kan wah gagah sekali. 

“Wah gendut sekali”, “wah gede sekali.” Nah itu 

yang saya kadang-kadang, waduh Jo jangan 

ngomong sembarangan. Dianya ngomongnya tapi 

ya emang lah maklum ya. “Duh gede sekali.” 

Cuma ya emang maklum. Emangnya kamu ga 

gede? Kamu juga gede. 
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Verbatim Subjek 3 

Koding Peneliti Subjek Analisis 

Rabu, 02 Maret 2016 ; 10.00 WIB ; toko subjek 

 
Ee, untuk namanya Tante sendiri, nama 

lengkapnya siapa ya Tante? 

Ee, Rita Agustin.  

 
Oke, untuk tingkat pendidikannya Tante kalau 

boleh tahu? 

SMA, heem.  

 Usianya Tante? Sekarang 47.  

 Untuk pekerjaan sendiri Tante? Saya ibu rumah tangga biasa aja, hehe.  

 Ee, jumlah anaknya Tante ada berapa ya? Ee, dua.  

 

Kalau untuk yang autisnya sendiri Tante? Satu orang.  

Satu orang itu anak yang ke... Anak yang kedua. 

Oo, anak yang kedua. Ee, perempuan atau laki-

laki Tante? 

Laki-laki. 

 Usianya Tante? Ee, usianya berarti 15 tahun.  

A 

Terus untuk sumber awal Tante tahu kalau 

anaknya Tante didiagnosa sebagai penyandang 

autis itu darimana Tante, bisa diceritain? 

Hmmmm, pertama ada temen ya. Temennya si 

papanya tu bilang, anaknya tidak ada kontak mata, 

kalau dipanggil dia diem aja kan. Dikiranya kan 

bisu tuli. Coba diperiksain katanya ke dokter. 

Akhirnya kita ke dokter, tapi, ee, dokter dulu 

pertama kita datengin tu ke Jakarta ya, dokternya 

lupa dokter sapa itu tu. Ya dokternya juga bilang, 

coba bu katanya, iya bu katanya, ee apa namanya 

anaknya dipanggil ga nengok. “Maaf ya bu”, kata 

si dokternya kaya gitu. Dikiranya kan, ee, tuli 

gitu. Kata saya tu ga. Soalnya dia kalo semisal 

lagi mainan, asik mainan sendiri tu apa ya, ee, 

ngedengerin intro iklan TV yang dia suka tu dia 

Awalnya subjek diberi tahu 

teman yang mengira anaknya 

bisu tuli, kemudian baru 

dibawa ke dokter. 



 
 

181 
 

pasti lari ngedeketin, padahal dia jauh dari TV. 

Dia, ada iklan itu kan dia lari, berarti kan, ga dok 

saya bilang ga, ga, ga tuli. Soalnya kalau ada ini 

masa si gitu kan kata dokter. Nah, pas di ruangan 

dokter itu dia ada microphone, microphone itu 

bunyi ya, dianya nyari-nyari suara. Nah dokternya 

yakin, iya bu katanya anak ibu ga bisu tuli. Ya 

sudah dibilang ibu, ee, kalau kaya gitu coba, ee, di 

tes BERA, ee, dia bilang gitu. Maksudnya terus di 

tes apa lagi gitu, ee, macem-macem gitu. Tapi 

dokter juga itu, dokter anak itu sudah ngomong 

bahwa anak saya tu ga, ee, apa namanya, ga tuli 

gitu. Ga bisu tuli kan. Nah itu satu. Nah setelah 

pulang dari Jakarta saya coba lagi kan ke dokter 

yang ada di Bandung. Nah itu pertama ke 

Suryakanti, kedua ke dokter Dewi yang di 

Bandung. Nah dari, dari kedua dokter ini, ee, ee, 

apa namanya, ee, dikasi penjelasan gitu, kriteria 

anak-anak yang, apa namanya, ee, ee, punya 

bakat bu gitu katanya, ada disini. Ada berapa 

macem lah, misalnya ada 20 macem kriteria 

supaya, ee, bahwa anak itu dijudge bahwa emang 

itu autis tu, ada ga bu kelakuan-kelakuan seperti 

ini di anak ibu? Ternyata tu hampir 70% ada di 

anak saya, gitu.  

 

Itu pada usia berapa Tante? Lagi pengen dua tahun ya, hee. Lagi 18 tahun 

(maksud: 18 bulan) itu dikasi tahu sama temen, itu 

anaknya gitu ya, maksudnya dibawa ke dokter. 

Ada sesuatu yang beda, ee, dari anak-anak 

seusianya, gitu. Iya, jadi dokter yang di Bandung, 

yang di Suryakanti lah sama yang dokter Dewi 
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itu, ee, ngasi tahu bahwa, yaudah positif ibu 

anaknya, ee, autis gitu. Nah, apa namanya, ya, ya 

mulai dari situ ya, kaya yang gimana gitu tu punya 

anak autis. Sedangkan saya sendiri pernah baca 

anak autis tu, ya baca sepintas gitu sampai saya, 

aduh, ee, sedih banget ya. Apa ya, ee, punya dunia 

sendiri, ee, tidak, ee, tidak bisa konsentrasi, apalah 

gitu ya. Ee, tidak punya temen. Pas itu kena di 

anak saya, jadi saya tu, ya Allah, ya Allah, kok 

begini ya, kok begini ya, nah mulai. Waktu 

pertama si, kaya yang aduh, ga percaya gitu bakal 

punya anak seperti itu, gitu.  

 
Jadi, ee, diagnosa awal itu dari dokter anak, eh, 

dari temen sama dokter anak? 

Dari dokter, iya temen baru ke dokter anak.   

 

Berarti belum sampai ke Psikolog ataupun ke 

Psikiater gitu Tante? 

Nah, udah dari dokter anak itu, dokter Dewi. “Ibu, 

mumpung anaknya ibu masih usia, masih di 

bawah 5 tahun, masih usia emas cepet ibu 

anaknya di terapi daripada nanti setelah lewat usia 

5 tahun itu lebih susah lagi.” Gitu. Nah saya kan, 

saya kan masih kasak-kusuk ni, masih kasak-

kusuk mau cari dokter, cuma akhirnya saya lari 

lagi ke Jakarta, cari ke pakarnya namanya dokter 

Melly. Nah, ke dokter Melly yasudah, emang anak 

saya autis. Cuma dokter Melly kan waiting list-

nya banyak banget, udah hampir 8 bulan gitu ya. 

Ya terus saya lari ke Psikolog yang ada di 

Bandung, namanya sapa lupa. Ya kalau di dia si, 

ya, ee, apa namanya ya. Saya cuma baru, cuma, 

baru 2 kali dateng kalau ga salah itu si. Dateng, 

anaknya dibiarin aja, ntar dia, dia yang menilai 
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gitu tu. “Ibu diemin aja, ibu diem aja, anaknya 

terserah dia mau apa, mau apa.” Gitu ya, dia. 

Anak sayanya main, main sendiri, dia-nya yang, 

yang Psikolog itu yang, oo iya gini, gini, gini gitu. 

Nah terserah ibu nanti treat nya bagaimana, nah 

katanya begitu. Nah untuk ketiga kalinya saya ga 

kesana, saya langsung ambil positif katanya, ee, 

banyak yang.. informasi yang saya terima ke 

dokter Dewi yang bagus. Jadi ya saya, masih dari 

Psikolog itu. Ee, iya gitu, ee, anak ibu sama aja 

gitu, autis. Ya saya kesitu ke dokter Dewi, saya 

terapiin ke dokter Dewi, di Bandung. Udah pernah 

si ke Psikolog, udah pernah.  

B 

B5 

B7 

Jadi, perasaan Tante waktu pertama kali tahu 

ni Tante, anaknya ada didiagnosa sebagai 

penyandang autis, perasaannya gimana Tante? 

Duh, perasaannya gimana ya, ya, sedih ya.   

Sedihnya apa sampai, pernah sampai ga 

menerima atau bagaimana gitu Tante, apa 

pernah? 

Ee, apa ya, ya kalau dibilang ga nerima ya harus 

nerima kenyataan ya. Cuma saya tu untuk 

memikirkan masa depan dia tu bagaimana, gitu 

kan. Setelah itu kan saya akhirnya, aduh ini 

gimana kan. Ee, apa ya, susah lah, susah di 

bilanginnya saya ga bisa. 

B7 

Ee, terus jadi, ee, setelah Tante tahu kalau 

anaknya Tante ternyata autis, terus yang Tante 

lakuin selain ke dokter itu apa Tante? 

Ya ikut terapi akhirnya, ke dokter Dewi. Tapi ke 

dokter Dewi tu dari mulai, seminggu sekali saya 

pulang-pergi Cirebon-Bandung.  

 

B11 

Terus, ee, berapa lama si Tante yang Tante 

butuhin untuk Tante bener-bener bisa 

menerima kehadirannya anak Tante sendiri? 

Saya si udah sampai kaya putus asa ya, bingung 

gitu apa yang mesti saya kerjain. Sedangkan 

waktu, waktu itu anak saya yang di diagnosa autis 

itu kan belum booming sekali itu kan. Juga belum 

ada yang namanya terapi-terapi kaya gitu, masih, 

Subjek sempat putus asa akan 

anaknya, tetapi mengingat 

anaknya butuh masa depan 

maka subjek tetap tegar dan 

memberikan apa yang terbaik 
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masih belum, masih, masih awam lah penyakit, 

penyakit itu. Cuma karna yang lebih, lebih 

istilahnya lebih, ee, mencari jalan keluar 

bagaimana dengan, ee, dengan anak saya yang 

autis itu papanya kan. Ee, maksudnya papanya 

yang mencari cara, ee, kasak-kusuk gitu cari 

informasi kemana, kemana gitu kan. Nah dari situ 

kan, ee. Dari contoh misalnya kan, anak autis 

yang punyanya saya ini tu, anak autis saya ini tu, 

ee, disamping autis tu dia ga bisa diem, ada 

hipernya. Itu kalau seumpama di bawa ke tempat 

umum, aduh ampun, itu mesti, paling ga dua 

orang itu yang bisa jaga, dua ornag yang bisa jaga. 

Tapi kalau seumpamanya, ee, dia dijaga, ee, apa 

yang dia mau, asal kita lihat gitu, ee, tidak kita 

larang, aman, aman, pokoknya aman aja selama 

ada di luar gitu kan. Ya tapi kan istilahnya, ee, 

kita kesitu kan untuk mengenalkan supaya, 

tadinya kan takut keramaian, sama papanya kan 

dibawa kesana. Pokoknya yang banyak, yang 

banyak, ya pokoknya anak saya nya udah jadi 

kaya orang normal yang biasa, biasa gitu tu. 

Karena, ee, yang lebih banyak berperan itu, ee, 

papanya, karna saya kan sudah, lah males, lah 

males karna papanya yang ambisi banget gitu 

supaya anaknya biasa kaya, ee, anak-anak normal 

yang lainnya, kaya gitu tu.  

untuk anaknya. 

B1 

B6 

D  

Terus, ee, dari Tante sendiri, cara buat 

ngerawat anak yang autis itu kaya apa Tante? 

Kan pasti berbeda gitu dengan anak yang 

normal gitu, anak Tante kan ada dua gitu. 

Itu dibantu sama, ee, sama guru terapi. Jadi kan 

selama terapi di, ee, bu Dewi ya, dokter Dewi tu 

yang di Bandung tu. Ee, setahun lah kurang lebih. 

Itu dari seminggu sekali, dari seminggu sekali 
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Terus cara ngerawat anak yang autis gitu 

gimana? 

terus akhirnya dua minggu sekali, akhirnya 

sebulan sekali. Terus akhirnya yaudah lah, ada 

perubahan sedikit. Tapi kan saya kan lelah kan 

gitu kan. Nah udah posisi disini sudah, ee, baru 

dibuka, baru dibuka, ee, apa namanya, yayasan 

gitu, ee lembaga untuk menangani ABK, anak 

berkebutuhan khusus gitu, dan sebagainya gitu 

kan. Jadi, saya pindah dari dokter Dewi kan saya 

pikirnya udah ada di Cirebon saya masuklah ke 

sekolah itu, ke yayasan itu. Nah dari sekolahan 

itu, ee, apa ya, ee, mungkin juga karna 

yayasannya baru, belum ada, baru ada di Cirebon 

jadi saya nilai, apa ya, ee, kurang efektif gitu buat 

anak saya gitu kan. Terus akhirnya saya kan, ee, 

curhat ke ibu Irene tu, ke mamanya, mamanya 

Joshua gitu kan. Ya sudah aja keluar dari yayasan 

itu, ee, diterapi sama bekas terapisnya, ee, 

Jonathan gitu. Nah diterapi lah sama terapisnya 

Jonathan, namanya pak Jajang. Nah sama pak 

Jajang itu dari mulai dia bangun tidur. Itu, bukan 

tidak boleh, jadi biarkan dia, biarkan aja dia yang, 

dia yang ajarin gitu kan, soalnya saya kan belum 

mengerti gitu gimana, jangan sampai katanya 

kalau anak autis apalagi seusia, masih di bawah 2 

tahun kan katanya, ibaratnya, ibarat kaset kan file-

nya masih kosong. Jadi kan dia diisi harus sesuai 

sama, jadi gaboleh di umpama-umpama, ibarat-

ibaratkan, sesuai sama aslinya aja gitu kan. Ya 

sudah diterapi sama dia aja gitu kan dari mulai dia 

bangun tidur sampai sore kan. Mulai dari dia 

bangung pagi, itu, ee, jam-nya, dari apanya itu-
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nya harus tepat waktu. Itu kan harus jelas gitu. Ya 

sampai sekarang, urutannya harus jelas. Ee, ee, 

sampai sekarang, dia kalau seumpamanya apa 

yang diterapikan sama pak Jajang dari kecil, ya 

sampai sekarang ngefek ke dia, ada manfaatnya. 

Contohnya, dari bangun tidur dia ga ngapa-

ngapain gitu. Abis bangun tidur tu dia mandi, dia 

langsung mandi, dikasi makan walaupun dia 

belum mandi, dia ga makan. Dia mandi dulu, 

mesti mandi dulu gitu. Nah, terus kalau 

seumpamanya kaya sekolah, ga mesti 

dibangungin, ga mesti harus mandi dulu, tu udah, 

udah sendiri aja udah mandiri gitu.  

 

Berarti dari kecil sekolahnya juga di sekolah 

khusus itu ya Tante? 

Bu Esen namanya, bu Esen ya. Di yayasan Buah 

Hati itu ya saya cuma setahun ya ga lama. Nah 

setahun, ga lama disitu soalnya bu Esennya bilang 

katanya, ibu katanya kalau anak autis tu kaya 

saya, kaya anak saya, dia juga punya anak autis 

gitu. Kebanyakan orang yang punya lembaga itu 

pasti punya anak autis gitu kan. Kaya anak saya 

bu, kaya Bagas dia kan bilangnya kaya gitu. Tidak 

ada modal untuk bicara, ya jadi kan saya kan 

sebel, ee, anak saya bisa bilang papa, bisa bilang 

mama, anak saya bisa teriak, anak saya ada 

suaranya ya, makannya kata-kata itu yang dia bisa 

kan. Masa anaknya saya ga bisa bicara. Jadi saya 

kan makanya kan, saya curhat ke ibu Irene. Ibu 

Irene ya sudah, dia si emang begitu, dia si emang 

mencontohkan semua anak autis ya kaya anak dia 

yang tidak bisa bicara, kamu jangan begitu, nanti 

saya kasi guru terapi. Makanya saya dikasi guru 
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terapi namanya pak Jajang kan. Itu 3 bulan di 

pegang pak Jajang tu anak saya bisa membaca 

vokal a, i, u, e, o. Cuma ada, dia ada 2 vokal yang 

dia tidak bisa baca. Tidak bisa keluar gitu kan, 

tapi kan seneng gitu kan. Nah akhirnya setelah dia 

bisa baca vokal, akhirnya diajarin huruf diajarin 

angka itu dia bisa. Bisa, bisa gitu. Sampai 

akhirnya udah diajarin huruf, udah diajarin, 

dirangkai sampai udah bisa membaca. 4 tahun 

anak saya udah bisa membaca lancar. Nah sudah 

bisa baca lancar, udah 4 tahun bisa baca lancar 

diajarin sama pak Jajang, nah dia diajarin menulis. 

Nah mulai sama saya coba diajarin menulis, saya 

kasi bolpoin, ditulis Vigo, “Risa”, kakaknya kan 

namanya Risa. Karna dia sudah mengenal angka, 

eh udah mengenal huruf. Dia sudah bisa membaca 

tapi belum bisa menulis. Saya suru tulis ya bisa, 

“Risa”, dari 4 kata, e, 2 kata dulu ya, Risa 

misalkan, Vigo, mama, eh mama belum. Bapak 

gitu ya misalkan. Pokoknya yang empat, emat gitu 

yang dia bisa, gitu.  

 

Tapi sekarang udah ada kemajuan ya Tante ya? Ya kalau untuk keseharian ya untuk menolong, 

ee, dia sendiri. Mulai dari bangun tidur sampai 

bangun tidur lagi, dia tidak, tidak, maksdunya 

sudah tidak ada masalah gitu. Komunikasi antar 

satu keluarga, karyawan yang ada di toko saya 

karna saling ketemu, tidak masalah, karna dia 

sudah terbiasa. Kan kalau anak autis bahasanya 

baku, dia ga, ga seperti kita gitu mesti 

menjelaskan gitu ga. Misalkan, “Vigo mau 

makan!” Nah gitu sudah, ee, misalkan Vigo mau 

Anak subjek dianggap sudah 

cukup mandiri karena sudah 

mulai dapat mengurus dirinya 

sendiri. 
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apa gitu udah cukup gitu. Jadi untuk lingkungan 

tertentu, tapi untuk di dunia diluar lah misalnya, 

untuk yang dia jarang komunikasi ya, jadi 

komunikasi sama orang-orang yang umum itu 

agak kaku. Kalau kita yang mendengarkan, kita 

deket sama dia tu ngerti. Tpai orang lain kan ga 

mengerti. Nah itu yang susah sampai sekarang tu 

itu, anak saya tu.  

 

Berarti sekarang masih sekolah Tante? Masih sekolah.  

Ee, SMP? SMP kelas 3. 

Ee, di sekolah khusus juga atau di sekolah 

umum Tante? 

Ee, dia dari SD sampai kelas 6 di sekolah reguler, 

sekolah umum. Nah SMP kelas 1 sampai kelas 2, 

di sekolah umum juga. Nah karna dia disana 

gamau diem itu, akhirnya kan Vigonya dikeluarin 

tu, dari sananya, dari SD, eh, SMP reguler kan, 

SMP umum. Jadi sekarang saya masukin kan, 

masukin ke SLB. Kelas 3 ini saya masukin ke 

SLB. 

Oo sebentar lagi ujian. Iya sebentar lagi ujian. 

B6 

B10 

Terus, ee, pernah ga si Tante, suatu titik 

dimana tadi si Vigo tadi Tante namanya, ee, 

dia di posisi yang lagi “down”, jadi lagi 

“down” dia bener-bener ga bisa dibilangin, 

diajak ngomong bener-bener gamau. Itu kan 

ada siklusnya Tante, ga melulu seperti, 

seperti... itu pernah ga Tante di posisi yang dia 

lagi “down” banget, ga bisa yang gimana-

gimana? 

Kalau lagi marah ya, kalau lagi marah sampai 

sayanya juga bingung kalau lagi marah. Jadi 

misalkan ada sesuatu yang dia pengen, tapi, ee, 

tidak dikasi gitu. Atau, atau apa ya yang sudah 

saya janjikan itu belum saya, ee, belum saya 

tepati, ee, tepai gitu. Jadi, kadang ada marahnya, 

kadang ga gitu. Misalnya dia, dia lagi marah tu 

yang saya suka bingung, dia menyakiti diri 

sendiri, dia mukul-mukul sendiri, dia mukul-

mukul dadanya atau dia pukul-pukul sendiri ini 

apanya itu. Udah dibilangin, Vigo, tidak boleh, 

Anak subjek saat sedang 

kambuh tantrum-nya akan 

menyakiti diri sendiri. Hal 

yang dilakukan untuk mereda 

adalah memeluknya. 
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tidak boleh, sakit ya, sakit ya, makanya sakit ya 

tidak boleh. Tapi tetep aja, tetep aja dia itu 

sampai, matanya melotot-melotot gitu. Ya 

akhirnya, ee, untuk meredamnya gitu, peluk, gitu 

tu, dipeluk, mesti dipeluk. Dipeluk aja gitu tu, 

dipeluk. Yang tenang, yang tenang, Vigo sudah 

besar, Vigo mesti sabar gitu.  

Sampai sekarnag juga masih kaya gitu Tante? Jarang, jarang, ga sampai sebulan sekali ga. 

 

Itu apa pernah diterapi atau gimana Tante? Yang apanya? Ya sampai sekarang Vigo juga 

masih diterapi.  

 

Khusus untuk tantrum-nya itu Tante? Oo untuk yang marahnya. Untuk yang marahnya 

itu. Kalau sama guru terapinya si dia tidak ada 

istilahnya yang namanya, ahh, ee, apa ya, ee, yang 

marah, yang apa namanya, yang, ee, yang dia, ee, 

perintahnya orang lain ditolak gitu si. Apakah 

karna dianya takut gitu atau guru terapinya dia 

patuh gitu, saya sendiri juga belum ngerti caranya 

bagaimana belum. Cuma hanya dipeluk aja, 

dipeluk aja dia pasti diem gitu.  

 

Berarti, ee, Vigo kan, sering diajak keluar juga 

Tante, entah itu makan diluar, entah itu 

kondangan? 

Ee, iya, dari kecil. Kan udah mulai dari kecil kan, 

kalau seumpamanya, kalau dulu si kalau semisal 

mau diajak pergi gitu kan, siapa yang mau jaga. 

Saya tidak mau sayanya terganggu gitu kan, ee, 

orang lain terganggu dan Vigo juga tidak nyaman, 

semua dibuat jadi tidak nyaman. Misalnya lagi 

makan gitu tu di rumah makan, itu mesti dari 

rumah mesti ni, siapa yang jaga Vigo duluan, nah 

itu selalu yang jaga Vigo tu papanya dulu sama 

suster, nah itu selalu, saya makan dulu. Karna 

saya, itu apa, kalau semua sedang makan di rumah 
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makan, dia lihat teh botol orang, teh orang itu dia 

asal ambil aja gitu kan. Ya yang ornag di, di meja 

lainnya mengerti gitu bahwa soalnya anak saya, 

ada yang mengerti, tapi ada yang memandang, 

karna dia tidak mengerti anak saya gitu kan. Nah 

itu yang bikin kita tadinya, ee, apa namanya, ee, 

Vigo ga dibawa keluar atau apa, nah karna 

dorongan papanya, karna dorongan papanya yang 

semangat, yang anaknya pengen diterima di 

tempat umum ya begitu. Papanya yang selalu jaga 

nomer satu, papanya yang selalu jaga sama suster 

dia jaga. Setelah itu dia yang makan, yaudah 

pulang, gitu.  

D  

Tadi kan Tante juga sempet ngomong ada yang 

pandangan orang yang tidak mengerti, 

berpandangan aneh gitu kan ke Vigo. Terus, 

cara Tante sendiri menyikapi pandangan orang 

yang seperti itu gimana Tante? 

Ya saya si menyikapinya, ya misalkan kaya Vigo 

teriak-teriak, ada orang yang terganggu atau 

gimana, ya saya bilang aja, ee, apa namanya, ee, 

maaf ya bu, ee kaya gitu, soalnya anak sayanya, 

ee, anak sayanya autis, ibu udha pernah tahu 

autis? Gitu. Kalau dia ngerasa autis, ee, udah tahu 

autis gitu, ya dia welcome, dia megang anak saya 

gitu kan. Ya kalau ga tu, dia kayanya tu gimana 

gitu, kaya ngeliat dari atas ke bawah, dari atas ke 

bawah, ya kesel ya kesel ya, tapi ya sudah, mau 

apa lagi kan, yang penting anak saya kaya mau 

ribut Vigo mau apa ga diturutin dia ngoceh 

sendiri. Vigo kan suka ngoceh sendiri, suka ada 

yang ngeliatin ya, ya saya ga ada yang, ee, ga 

merepotkan dia ya ngoceh atau apa, ya mungkin 

dia terasa terganggu sedikit gitu kan. 

 

Tante lebih ke cuek gitu ya? Iya cuek aja, yang penting kan anak saya 
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terganggunya karna aman, aman saja gitu kan. 

Tidak mengganggu orang lain. Sedangkan Vigo 

sendiri kalau marah kan tidak pernah mukul orang 

lain, dia tidak pernah pukul saudara kan, justru dia 

mukul diri sendiri. Ada yang pukul orang kan 

yang bahaya, nyerang orang kan bahaya. Kalau 

anak saya kan ga. Itu juga ga sebulan sekali, 3 

bulan sekali ga. Ada yang mungkin puncaknya 

banget dia kesel gitu kan, nah mungkin dia baru 

keluar, gitu. 

 

Ada ga si Tante cerita mungkin waktu Vigo 

lagi dibawa kemana terus ada cerita, ee, ada 

orang yang seperti apa ke Vigo gitu ada cerita 

ga Tante selain yang tadi di tempat makan itu? 

Emmmm, apa ya? Ga pernah denger, cuma dari 

pandangan orang-orang itu agak gimana gitu ke 

anak saya. Yaudah saya si, ee, ee, ya kaya 

kemarin pernah kejadian saya dibawa, ee, apa, 

Vigo mau dibawa makan ke rumah makan. Terus, 

tapi dia tu gamau, mau nya ke papanya. “Ke papa, 

ke papa!” Iya tapi mamanya makan dulu sama 

saudara-saudara, saya sama Vigo makan lah. 

Cuma saya janji dari makan itu langsug ke 

papanya. Nah, karena pas abis makan itu lagi 

banyak sama saudara-saudaranya itu ceritanya 

mau makan es krim di tempat lain. Nah, pas lagi 

baru pada mau pulang dari rumah makan itu, nah 

saudara-saudaranya bilang, “Beli es krim dulu ya” 

gitu. Kan Vigo kan denger, sedangkan kan dia kan 

dijanjikan pengen ketemu papanya kenapa kita 

mesti ke es krim dulu. Nah, dia tanpa bicara dia 

langsung, “Papa ya, papa ya!” dia bilang kaya gitu 

ya. Iya kata sayanya tu iya. Tapi kan, ee, saudara 

yang lainnya tu ga ngeh gitu maksudnya Vigo 

gamau ke es krim tu karna Vigonya ga bilang. 
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Nah disitu Vigo marah sampai dia mukul-mukul 

diri sendiri. Sampai saya bilang, Vigo jangan 

biasanya jangan sekali dua kali, tiga kali lah, ee, 

jangan-jangan dia biasanya udah semakin, 

“Jangan, jangan!” gitu semakin, jangannya 

semakin jadi ya semakin marah gitu Vigonya. 

Akhirnya saya peluk, saya peluk. Tapi dia ga 

meronta. Kalau saya peluk dia meronta mungkin 

saya juga kalah, gitu kan. Vigo kan tinggi gede 

orangnya, kaya Jonathan lah, kaya gitu, kaya 

Joshua, kaya gitu kan. Ee, ya, ee akhirnya saya 

taruh di mobil, di mobil juga masih marah. Terus 

saya bilang Vigo mau apa? “Papa ya, papa ya” oh 

akhirnya ya sudah, saya baru mengerti bahwa, ee, 

yang telah saya janjikan itu apa, ee, itu harus 

buru-buru ditepatin janjinya, gitu. Ga boleh ada, 

ee, apa namanya, acara lain, ee, misalnya kaya 

mampir dulu ke tempat makan es itu, gitu. Setelah 

ditaruh di papanya si ya, ya saya cerita. Anaknya 

tadi tu marah, gitu kan. Ya kata si papanya, “Ya 

kenapa kamunya ga langsung kesini? Vigo kan 

udah dijanjiin mau kesini. Coba kalau kamunya 

mau langsung kesini si”, tapi kan saya kan ga jadi 

ke tempat es. Ya kan Vigo perama dengernya 

begitu, gitu. Karna Vigo tu karna anak autis kan, 

dari diajarin dari pertama urutannya begitu ya 

harus begitu. Jadi kaya sekarang kalau saya sudah 

menjanjikan kalau di hari apa harus ke appanya, 

harus ke papanya dulu. Jadi istilahnya, ee, apa ya, 

ee, ya sesuai sama apa yang, apa yang, ee, 

mamanya janjiin aja, gitu. Jadi kalau sama Vigo 
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namanya ada hal-hal yang kita janjikan tapi belum 

di tepatin, ee, dia pasti ngomong aja, ngomong 

aja, ngingetin terus. Kaya mbaknya, misalkan 

pulang. Masih saudara gitu ya, namanya Lida gitu 

kan. Ee, dia tu pengen, pengen suru pulang si 

mbak itu tu. Minta aja tiap hari, entah itu siang, 

pagi, malem apa ya, pokoknya, “Kakak Lida ya, 

kakak Lida ya, pulang ya kakak Lida ya.” Terus 

aja. Kalo si mbaknya udah di rumah si udah 

dicuekin sama dia, udah di cukein sama dianya. 

Tapi kalau seumpama ga ada di rumah, yaudah 

ditanya terus, gitu. Dia akan merasa kehilangan 

kalau orang-orang terdektanya tidak ada, gitu kan. 

Tapi kalau seumpamanya sama orang yang tidak 

terdekat ya, misalnya sama, contohnya sama saya 

aja. Kalau dia di kamar, kalau saya masuk kamar, 

dia keluar. Kalau saya keluar, dia masuk kamar. 

Ga pernah mau, tidur juga diusir-usir. Tapi kalau 

sama papanya, dicari aja. Selama ini kan tidurnya 

sama papanya, gamau sama yang lain., dicari aja 

tu, dicari aja.  

B12 

Ee, Tante tahu ga Tante kenapa sampai kaya 

gitu? Kenapa harus sama papanya terus? Itu 

tadi Tante, jadi apa Tante pernah tanya atau 

cari tahu kenapa si kok Vigo sampai maunya 

sama papanya aja gitu Tante? 

Ya itu jadi, ee, apa ya, sekolah juga maunya sama 

papanya. Ee, kalau papanya jam 9, jam 10, jam 11 

belum pulang, malem ya, ee, ya terus aja papanya 

diteleponin aja sama dia hanya untuk “Papa 

pulang ya, papa pulang ya”, gitu aja. Nah itu 

karena apa, apa ya jadi Vigo ni akan merasa 

kehilangan, Vigo merasa deket dan Vigo akan 

merasa, ee kemana-mana tu mesti sama orang 

terdekatnya, yang sehari-hari. Ya pokoknya yang 

sehari-hari deket sama dia, gitu. Mulai dari, ee, ya 

Anak subjek lebih dekat 

dengan suami subjek 

ketimbang dengan subjek. 
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tidur, ya kan dia memang deket sama papanya, 

sama papanya ya karna emang dia papanya. 

Sekolah sama papanya, ya kan. Nah kalau 

misalnya ada apa-apa tu selalu papanya yang, ee, 

yang mengabulkan keinginan Vigo gitu. Papanya 

kan lebih banyak waktunya di rumah daripada 

saya gitu kan, nah, ee, tapi sebelum itu si saya 

juga pernah deket sama Vigo tu. Papanya yang ga 

deket sama Vigo tu karna apa, ya karna Vigo tu 

tidurnya sama saya. Jadi Vigo tu ngerasa, ngerasa, 

ee, mulai sekarang dia temen terdekatnya siapa ni, 

yang sering ketemu siapa ni, ee, banyak, ee, 

interaksi banyak sama Vigo siapa, itu yang deket 

sama Vigo itu, itu. Kalau yang ga deket ya sudah 

ga. Nah, untuk memulainya begitu, harus mulai 

apa, ee, dideketinnya ya, ya mulai dari, mulai dari 

dia pengen tidur mesti diajak ngobrol dulu. Ya 

deket aja, deket aja sama dia, ada di sebelah atau 

apa kan, gitu. Sedangkan Vigo sendiri kan sudah 

besar sekarang.  

B7 

Terus Tante, apa aja si yang udah Tante lakuin 

untuk masa depannya Vigo sendiri Tante? 

Ya, kalau sekolah si sudah pasti gitu kan. Walau 

sekolahnya istilahnya hanya kalau kata orang si, 

“Apasi yang didapet dari SLB?”, kan gitu kan. 

Apalagi SLB yang ada disini kan, yang ada di 

Cirebon tu, eh yang ada di Cirebon, si Vigo kan 

kebetulan ada di Arjawinangun, disana. Itu 

SLBnya apa ya, ee, kelasnya Vigo, kelas yang 

istilahnya sudah, baru ada lah, baru ada. Biasanya 

kan kalau di SLB kan ornagtua-orangtuanya kan, 

“Ah, buat apa ceunah sekolah di SLB-SLB gitu, 

anaknya udah gitu yaudah gitu.” Kalau saya si 
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udah gitu untuk apa ya, untuk sosialisai, 

sedangkan Vigo kan, ee, tidak mungkin hidup 

sendiri aja. Dia kan butuh sosialisasi, walaupun 

sosialisasinya itu istilahnya, ee, tidak sama seperti 

anak-anak normal biasa gitu. Jadi supaya dia 

mengenal keramaian gitu lo. Oo ini ibu guru, o ini 

ni temen main. Sedangkan Vigo sendiri dia tanpa 

kenalan, dia tanpa bertanya dia tanpa dikasi tahu, 

dia tahu temen-temennya tu satu-satunya orang tu 

dia tahu, tahu. Di SD, lagi di SD tanpa pengenalan 

dia tahu walaupun itu namanya apaya, ee, apa ya 

namanya, misalkan nama panggilan sama di absen 

beda gitu, dia tahu, dia tahu gitu. Nah di SMP 

begitu, walaupun itu gurunya ga ngajar di kelas 

dia itu, ngajar di kelas 1 kelas 2, dia di kelas 3 

kan, tapi semua guru apal. Ya saya si 

memperiapkan hanya itu aja, Vigo di sekolah 

walaupun sekolahnya istilahnya apa yang dapet 

dari Vigo di SLB kan, ee, ya saya si tidak, tidak 

apa namanya, tidak banyak menuntut, ee, supaya 

Vigo bisa untuk, untuk apa ya untuk mengejar 

akademik gitu kan, hanya untuk sosialisasi. Hanya 

untuk sosialisasi, hanya untuk mengenal 

lingkungan. Supaya Vigo kan, hanya untuk diakui 

keberadaannya di lingkungan luar, bahwa ini ni 

ada anak saya, anak saya tu begini-begini biar 

maklum gitu kalau sewaktu-waktu. Sewaktu-

waktu ada orang yang merasa, ee, ini, merasa 

disakiti gitu sama Vigo atau merasa terganggu 

atau apa gitu kan. Begitu sayanya. Sama terapi 

aja. 
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Terus sama Tante tadi kan bilang kalau dari 

SD tu dia sekolah reguler, sekolah umum. Nah 

itu alesannya Tante masukin Vigo ke sekolah 

reguler, bukan ke sekolah khusus itu apa 

Tante? Dari Dokter apa memang dari Tantenya 

sendiri yang mau masukin ke sekolah umum 

gitu Tante? 

Oo gitu ya, ee, Vigo masuk sekolah SD reguler itu 

saya udah persiapan dulu. Sebelum Vigo masuk 

sekolah SD itu, Vigo sudah masuk ke SLB. Jadi 

kelas kecil, kelas kecil untuk pembelajaran aja 

bahwa Vigo ni mengenal itu lo namanya sekolah, 

pagi berangkat, siang pulang. Di sekolahnya 

ketemu temen ini-ini, dia mengerti, dia bermain, 

keluar, terus dia jajan, gitu kan. Anak-anak yang 

normal si sudah tidak usah diajarin si sudah 

mengerti, tapi untuk Vigo kan dia tidak mengerti 

gitu kan. Nah, dari situ, misalkan dari, dari, ee, 

masih berapa tahun ya kalau ga salah si 3 apa 4 

tahun gitu sudah masuk ke SLB karna guru 

terapinya kan guru SLB gitu, jadi saya masukin ke 

situ. Ee, untuk, untuk bermain saja gitu, juga 

mengenalkan ini lo sekolah, juga ini lo temen-

temennya. Nah semenjak dari itu tu terus Vigo 

kan, saya pengen persiapin Vigo tu masuk ke TK. 

Nah ke TK di TK Al-Azhar pun dia diterima, 

sedangkan disini kan sekolahnya dimana gitu kan. 

Masuk SLB kan saya belum tahu, yang terima 

anak autis kan saya gatau dimana. Nah akhirnya 

saya yasudah bu, saya coba anak saya masukin ke 

TK, di TK diterima di tempat Tknya. Diterima 

tapi belum apa-apa, Vigonya ditanya sama 

gurunya, dan ketika itu tu Vigo bisa jawab, kaya 

orang normal. “Vigo mau sekolah disini ya, Vigo 

mau sekolah sendiri ya disini ya?”, “Vigo mau 

sekolah.” Ya saya juga kaget, kok anak kok bisa 

keluar suaranya. Biasanya kan ditanya sama orang 

yang itu kan jarang. Biasa dia diam, atau paling ga 
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dia mengulang kata-kata yang gurunya tanya. Itu 

si dijawab, “Vigo mau sekolah ya.” Jih, kata saya 

tu bilang gitu. Ini si hanya pendekatan dulu, saya 

coba diterima apa ga nya. Gatau diterima, nah pas 

diterima kaya gitu yasudah bu, kan karna 

kakaknya juga sekolah situ si, yaudah. Pas itu, pas 

di terapinya malah guru terapinya bilang ibu 

katanya kaya gitu ya. “Ibu mau anaknya sekolah 

di Al-Azhar tapi.... 

Lanjut Tante, tadi Tante bilang kalau Vigo 

sekolahnya di Al-Azhar tapi... 

Hee iya, misalnya anak ibu sekolah di Al-Azhar 

tapi dia bilang gitu, “Ibu, ee, jangan merasa malu 

ya kalau ada yang memandang anak ibu, ih, 

ceunah tamacama gelo.” Anaknya kan saya 

gamau diem, anak saya tu. Nanti dibilang, “Ih 

anak setan.” Ada si bu yang bilang kaya gitu ya. 

Ee, ee, maksudnya anaknya sekolah di sekolah 

umum gitu ya, sama sekolahnya terima, boleh gitu 

tu, dia juga tahu katanya gitu tu, anak autis dan 

sebagainya, tapi ada aja bu orang yang tidak mau 

menerima”, gitu kan misalkan, “Ih anak gelo!”, 

saking nakalnya gitu, mungkin ih anak setan lah, 

atau apa, gitu tu gitu. Saya ditakut-takutin kaya 

gitu jadi gimananya kata sayanya gitu tu. Udah 

saya, udah sayanya semangat ya anak saya pengen 

masuk ke situ tu, tapi dari guru terapinya sendiri, 

“Ibu harus siap mental, ibu harus siap mental. 

Apalagi pertama satu, kedua yang jaganya siap 

ga?” ya kan. Sekolah, sekolah okelah nerima, 

kepala sekolah nerima, guru sekolah, guru-guru di 

skeolah nerima, nah, ibu yang anter siapa 

anaknya, ya kan. Suster-susternya bisa ga, 
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susternya nerima ga? Otomatis kan yang sering 

nerima omongan-omongan yang ga enak kan 

suster. Susternya terima ga dia bilang kaya gitu 

kan ya. Saya tanya susternya, mau ga sus, 

susternya ya ketawa aja kan, ya kaya gitu. Ya 

coba aja. Ya jangan coba-coba, ya katanya bilang 

gitu. Ibu nerima ga dia bilang gitu. Ya akhirnya, 

ee, nah pas ketika itu juga, ketika itu juga, ya saya 

si kan keluar, ceritanya. Vigo kan ga mau diem, 

Vigo kan keluar, itu ilang Vigo tu. Belum sekolah 

dia udah ilang, hehe. Sus, Vigo mana? Saya kan 

lagi masih ngobrol, susternya, ee, apa gitu, 

susternya kan agak ga, ga gesit gitu, tapi dia 

sayang, dia sabar gitu kan ya. Bu Vigonya ga ada. 

Aduh sus gimana, cariin, akhirnya dicariin 

ketemu. Ya saya si belum apa-apa Vigo udah 

ngerepotin kan, istilahnya udah ilang kan. 

Akhirnya Vigo tu ada di belakang, ada di 

belakang di deketnya, ee, apa si, deketnya, 

pokoknya adalah bangunan di belakang gitu tu, 

bangunan baru gitu tu ya. Nah udah kaya gitu tu, 

ya akhirnya saya memutuskan pas Vigonya ilang, 

saya pulang, saya memutuskan bilang ke papanya 

Vigo. Tu gimana Vigo udah diterima disini, tapi 

kata saya tu bilang tu belum apa-apa Vigo tu 

sudah hilang. “Sudah ma jangan, ee, disiapin Vigo 

yang mateng dulu.” Dia bilang kaya gitu, nanti 

langsung ke SD saja, nah gitu kan. Akhirnya ga 

jadi kan di TK. Nah ga jadi di TK, sama pak 

Jajang udah bu di gojlok sama dia aja kan mulai 

dari berhitung, mulai dari baca, tulis, dan 
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sebagainya. Saya coba masuk Vigo, masuk ke SD. 

 

Ya lanjut lagi kan, tadi kan Tante cerita yang 

Vigo ga jadi ke TK langsung ke SD.. 

Oo, Vigo dipersiapkan kan sama pak Jajang gitu 

kan. Akhirnya, ee, saya coba daftar untuk ajaran 

baru untuk masuk ke kelas 1 itu, ee, ada sekolah, 

jadi ada SD inklusi. Jadi SD inklusi tu SD reguler 

yang, ee, bisa menerima anak autis gitu. Kan 

sekolah disitu dengan syarat bisa baca, bisa 

menulis. Anak saya kan ngerasa anak saya bisa 

baca, bisa nulis, usia tepat yah, katanya tu, 7 tahun 

atau berapa ya, akhirnya diterima gitu. Sedangkan 

ada anak yang usia 9 tahun itu, ee, apa namanya, 

ee, pengen masuk karna dia di sekolah yang 

yayasan yang kelas 3 gitu ya,mau masuk kelas 3 

ya ga bisa mesti ngulang ke kelas 1, baca tulis pun 

dia belum bisa, akhirnya orang itu pun ga mau, itu 

ada yang begitu. Karna saya si ngerasa anak saya 

yang mampu, dengan persyaratan anak saya bisa 

baca tulis dulu katanya, udah bisa baca, diterima, 

yasudah, kenapa ga, gitu. Kan itu kesempatannya 

Vigo gitu, kan ada SD inklusi, gitu. 

 

B7 

Terus buat harapan buat Vigo sendiri dari 

Tante apa Tante untuk ke depannya? 

Mmm, ya, saya si ga itu ya, apa namanya, ga, ga, 

siapa sih orangtua yang tidak, tidak punya cita-

cita tinggi untuk anaknya? Gitu, tapi karna 

melihat kemampuan Vigo ya begitu ya saya si 

istilahnya, ee, ya melihat Vigo seperti apa gitu. 

Pengen saya si Vigo bisa mandiri, jelas pasti 

sudah mandiri, saya yakin Vigo sudah mandiri. 

Dari bangun tidur, mau tidur, pengen sekolah pun 

dia sudah mempersiapkan diri, tidka perlu bantuan 

siapapun, tinggal, tinggal kalau berangkat dia 
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pengen salam sama saya gitu. Semua sudah 

dilakukan sama dia, bahkan Vigo sudah bisa 

mencuci piring, sudah bisa nyetrika. Nah, ee, 

untuk hal-hal seperti itu, saya sudah tidka 

diragukan lagi untuk anak saya. Nah ya tapi untuk 

akademik, ya itu kurang. Tapi dibilang kurang, 

Vigo bisa buka google, bisa buka dengan 

sendirinya. Orang saya nanya aja, Vigo tolong 

hilangkan begini ni, dia bisa. Tidak dengan bicara 

dia hanya bilang, “Iya dihilangin.” Hpnya diambil 

terus dia... bisaan ya Vigo, terus saya peluk terus 

apa. Ngerti, nah. Jadi saya juga ga ngerti ni, mesti, 

mesti Vigo diarahinnya kemana ni ga ngerti kan 

gitu. Saya masih ragu untuk akademiknya Vigo 

gitu. Kalau untuk, ee, menolong kemandirian dia, 

kalau untuk menolong dia sendiri si saya yakin 

Vigo sudah bisa. Gitu aja. Ya pengen saya si ya 

Vigo untuk ke depannya, ya, apa ya, ee, untuk 

masalah, apa ya, ee, kan semakin dewasa gitu kan, 

supaya dia bisa seperti orang lain. Bekerja, 

dibilang bekerja kaya orang lain juga ga mungkin 

gitu. Jadi dikasi bisa, dikasi usaha gitu untuk bisa, 

paling ga bisa baca, bisa berhitung gitu. Cuma 

yang ga bisa tu berhitung, kalau dulu si yang 

namanya berhitung sama guru terapinya tu pinter, 

jago. Karna kurang diasah, kurang diasah, karna 

ada masa perlihan, saya kurang bisa sama guru 

terapi tu lalu ke orang lain, dan orang lainnya 

tidak sepintar guru terapi saya tu ya akhirnya kan 

mundur karna tidak diasah. Sedangkan untuk anak 

autis kan supaya nempel terus kan harus diulang-
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ulang, harus dikasi metode, harus diajarkan, itu 

akan nempel. Padahal daya, daya ingat anak saya, 

dikatakan sama orang lain yang pernah tahu Vigo, 

bagus, gitu kan, tidka pernah hilang, gitu. Nah 

karna kurang, ada masa peralihan dari guru 

terapinya itu ya akhirnya ya mundur gitu. Ga ada 

yang bisa, ee, caranya bisa ngajarin ke Vigo si, 

Vigo kan udah nurut kalau seumpamanya sama 

orang-orang yang tidak terdekat sama dia kan. 

Jadi susah diajarinnya, makanya dia di sekolahnya 

dia dikeluarin juga karena dia ngerasa sekolahnya 

terganggu, Vigonya gamau diem, keluar terus 

gitu. Ada sedikit-sedikit yang menghapal kaya 

IPS, Vigo suka. Tapi untuk berhitung, yang 

dulunya Vigo berhitung bisa sampai ribuan, saya 

pakai kancing saya beli 1 kilo kancing dihitung 

satu-satu apa. Saya belum menemukan guru terapi 

yang istilahnya apa ya, ee, apa si yang bener-

bener loo. Ada si yang di, di, di, di SLB nya 

sendiri dia ngerasa. Ya kaya, kaya, guru 

yayasannya itu. “Ah, ceunah, anak autis sudah 

kaya gitu suru kaya gini, udah aja dikumahakeun, 

maksdunya digimanain juga begitu.” Saya kan 

sebel sama orang yang seperti itu. Kebanyakan 

kan begitu, hanya segelintir orang lah istilahnya. 

Ayo, karna orangnya pengen belajar mungkin dia 

pengen pinter ni digali, usahanya ke anak autis ni 

dia pengen apa gitu. 

 

Terus, ee, kalau boleh tau juga tu, diagnosa 

dari dokter tu Vigo termasuk autis yang 

golongan apa ya Tante? Kan ada yang rendah, 

Kalau ga salah si yang sedang ya, dan hipernya 

juga ga sampai yang gimana-gimana gitu ga. 

Cuma waktu kecil tu, woo, namanya muterin toko 
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sedang, ada yang tinggi gitu. 5 kali 6 kali, sekarang si ga, Vigo keluar kemana 

pun sekarang saya si sudah tidak khawatir. Dia 

sudah mengerti bahaya menyeberang. Dia sudah, 

ee, kalau jauh-jauh dari mamanya dia kesasar atau 

gabisa tu udah.  

 

Terus untuk pertanyaan terakhir ni Tante di 

sesi yang ini, apa si Tante yang Tante rasain 

sekarang dengan kehadirannya Vigo di 

keluarga Tante? Yang sekarang, saat ini Tante 

rasain. 

Mmm, yang jelas, apa ya, kalau beban, tidak. Ya 

namanya juga anak gitu kan ya. Ada, ee, 

istilahnya yang apa ya, kita merasa duh 

untungnya punya anak Vigo. Sedangkan untuk 

anak-anak normal yang seusia itu kan, ee, susah 

dipeluk, susah di apa ya, ya ibaratnya kaya anak 

kecil lah. Kalau Vigo kan masih bisa, Vigo sini 

mama peluk, mau, Vigo sini, ee, mama cium, 

mau. Jadi, kaya, kaya masih punya apa ya, kaya 

tidak kehilangan. Kalau sama kakaknya si tidak 

begitu kan istilahnya. Pulang ya pulang, dateng ya 

dateng gitu. Cuma, ap namanya yang istilah peluk, 

cium, gitu kan jarang. Kalau sama Vigo kan 

masih. Nah itu senengnya saya disitu, gitu kan. 

Nah kalau seumpamanya pengen, ee, apa ya, Vigo 

untuk ke depannya supaya bisa jadi anak yang, ck, 

apasi, kaya normal, kaya yang lainnya tu, masih 

masih, masih jadi beban saya gitu. Ya sekarang 

Vigo kan di rumah sendiri, ga ada berteman, ya, 

asik sama gadget-nya sendiri, gitu. Lebih susah 

lagi gitu jadinya. 

 

Jadi perasaannya Tante sendiri sudah bisa 

menerima semuanya itu ya? 

Sudah, sudah, heem.  

Dan Tante kan juga sempet bilang tadi, malah 

seneng gitu punya anak Vigo, bersyukur. 

Heem, heem, iya bersyukur. Itu kan titipan. 

Siapa si orangnya yang mau dikasi anak seperti 
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itu, gitu kan.  

Kamis, 03 Maret 2016 ; 10.00 WIB ; toko subjek 

C 

C2 

Oke Tante untuk pertanyaan pertama di sesi 

ini, bagaimana si reaksi keluarga dari Tante 

sendiri saat pertama kali mengetahui ada 

anggota keluarganya yang menyandang autis, 

yaitu anaknya Tante, Vigo? 

Emmm, kalau saya sudah pernah membaca apa itu 

autis gitu tu. Jadi kan yang hanya, yang ada di 

pikiran saya cuma diam, kok bisa si, kok bisa si 

akhirnya gitu tu, jatuh ke saya gitu kan. 

Sedangkan papanya sendiri ga pernah tahu itu 

yang namanya autis itu bagaimana gitu. Jadi, dia 

tidak galau, kasarnya gitu kan. Kalau saya kan 

tahu gitu kan, sedikitnya pernah baca, sepintas tu 

pernah baca, menyendiri, tidak, ee, susah 

berinteraksi, ee, walaupun itu kemungkinan juga, 

ee, anaknya takut keramaian, dan sebagainya gitu. 

Ternyata, ee, ee, menimpa pada keluarga saya, 

sama anak saya gitu. Jadi ya sudahlah, ee, masa si, 

masa si gitu ya. Ya itu akhirnya saya kan pindah 

ke dokter Jakarta 1 orang, ke Bandung 2 orang, 

akhirnya terakhir ke Psikolog. Sudah diultimatum 

anak saya autis yasudah dong harus menerima, 

cuma, ayo bagaimana ibu, ibu mengatasinya cepet 

mumpung usia, istilahnya usia emas gitu kan 

masih bisa, ee, si kaset kosong ini kan istilahnya 

masih bisa, diisi file-file, ee, apa yang ibu 

inginkan ke anak itu gitu kan.  

 

Ee, kalau dari keluarga besar sendiri? Keluarga besar sendiri ya, ee, selama ini ya 

mungkin, gitu ya, ya maklum, maklum lah. Itu 

mungkin di depan saya dia maklum, tapi entah 

diluar sana saya ga tahu apa gitu kan, apa yang 
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kata saudara-saudara. Tapi mereka, mereka mau 

kok, mereka, kalau seumpamanya mereka 

mendekat saya misalkan, ee, di keluarga saya 

kalau misalnya saya ada acara keluarga gitu. Jadi, 

ee, oh iya ada yang mesti jaga Vigo, gantian, gitu 

tu. 

Jadi mereka menerima ya Tante? Hee, iya menerima. 

C 

C1 

C2 

Nah untuk, untuk orang-orang yang 

memberikan semangat dan dukungan sendiri 

untuk Tantenya sendiri khususnya itu siapa aja 

menurut Tante, dari pihak keluarga 

maksudnya? 

Ee, dari pihak keluarga tu, yang jelas ibu sendiri, 

ibu saya, terus suami saya, ya, ya, ya keluarga, 

keluarga besar. Heem, temen juga ada, sahabat. 

 

 

Itu bentuk-bentuk pemberian dukungan dan 

semangatnya seperti apa Tante? 

Kalau seumpamanya ada acara keluarga, Vigo 

dibawa, Vigo dibawa. Kadang-kadang saya ga 

mau, yaudah gapapa, gapapa. Terus temen-temen 

juga ada gitu yang anaknya seusia Vigo dibawa 

gitu, walaupun si Vigo lagi kecil tu, ee, istilahnya 

nakal sama anak temen saya, sama anak tersebut. 

Tapi dia, ee, bukannya, kalau dia tidak mau, ee, 

bukannya anak itu dia ga main, main, atau dianya 

anaknya gaboleh deket-deket Vigo, itu si malahan, 

udah biarin, udah biarin, gapapa gitu maksdunya 

lama-lama Vigo juga akan kenal, gitu. Lama-lama 

Vigo juga, ee, akan, ee, apa, ee, menerima 

anaknya temen saya itu sebagai anggota keluarga 

karna sering dateng. Nanti kan dia otomatis bisa 

menerima, kalau seumpama dia sering dateng, 

sering ada di depan dia, gitu iya. Terus nanyain 

kabarnya apa dan sebagainya gitu. Ada yang 

bilang, “Ih kamu hebat ya.” Ya ada yang gitu anak 
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yang seperti itu ya ada yang tidak dimunculkan di 

tempat umum gitu kan. Kalau saya si dimanapun 

saya bawa, mulai dari ke pasar, ke mall, ke rumah 

makan, apa gitu kan. Lagi di, dulu lagi belum bisa 

ditinggal ya saya kerja sama suster saya sama 

papanya. Kalau sekarang si, tambah, Vigo tambah 

besar dia tambah mengerti, ee, sendirian pun saya 

ga bawa siapa-siapa, berani, saya si. Ke mall, ke 

rumah makan, saya tinggal di mobil pun sudah 

berani saya, dalam keadaan kunci mobil nyala 

gitu. Dia udah ngerti tu kalau ini bahaya, dan 

sebagainya bisa, udah bisa ditinggal gitu. 

 

Terus, itu kan tadi waktu awalnya penerimaan 

dari keluarga, kalau untuk sekarang sendiri 

gimana dari kelaurga? 

Untuk sekarang sendiri ya mereka mengarahkan 

supaya Vigo diasramakan. Masalahnya kenapa, 

masalahnya kan Vigo diasramakan, kan 

istilahnya, ee, apa ya, ee, ee, selama, selama dia 

deket sama orangtua, ee, dia punya masalah, ee, 

dia pengen sesuatu, selalu orangtua yang 

mengabulkan, orangtua yang melakukan gitu kan 

istilahnya. Kalau dia diasramakan kan isitlahnya 

dia berusaha sendiri ini bagaimana lo caranya 

ngomong sama si A, si B, guru A, guru B. Kalau 

sama orangtuanya kan masalahnya si dia udah 

mengerti apa yang, ee, apa yang dia pengen 

sampaikan tu, ee, oh iya bahasanya begini. Gitu 

kan, gitu. Ya mereka si mendorong supaya Vigo 

diasramakan, cuma saya belum berani, hee, belum 

tega aja gitu ya. Masalahnya, ee, diasramakan ini 

kan, untuk, untuk nanti Vigo bisa mandiri, tidak 

dengan orangtua. Tapi ya saya pikir, orang normal 

aja kalau diasramakan aja gimana si kacaunya, 
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istilahnya tu ya, pertama-pertamanya gitu ya, 

gimana kalau si Vigo ya. Terus udah gitu, ee, 

pengennya saya... gitu, Vigo pengen diasramakan, 

bisa mandiri, supaya bisa mandiri gitu kalau 

seumpamanya dia butuh sesuatu, atau dia baru. 

Orang mana ni, orang mana ni, gitu kan. Selama 

masih ada orangtua sama masih ada orang yang 

dia kenal si masih dia, ya akan, tidak akan punya 

perkembangan lebih maju, gitu kan. Hanya 

sampai disitu, gitu. Cuma saya belum berani. 

Orang normal pun kalau diasramakan juga kan 

pertamanya dia butuh adaptasi, gimana dengan 

Vigo gitu yang saya bayangin, aduh gimana ini, 

gimana ini. Apalagi saya setelah lihat asramanya 

kan, 6 orang, sampai 6 orang, gimana anak ini 

bertengkar, gimana anak ini, anak saya nanti diem 

aja. Akhirnya, ya batal. Kalau papanya si, dia 

kuat, hayo hayo gitu ya. “Kalau kamu sayang 

sama Vigo si ayo Vigo diasramakan.” Tapi saya 

belum, belum berani. 

 

Berarti memberikan informasi-informasi kaya 

gitu ya kalau ada, mungkin ada tempat terapi 

atau gimana.. 

Iya, iya betul. Itu kemarin saya mau diasramakan 

di Semarang gitu. Iya ada si SLB tapi ada 

asramanya. Soalnya kan ngelihat papanya 

mungkin ngeliat ada acara di Kick Andy ya, anak 

autis ada yang gimana-gimana, ee, dia coba 

kesana, dan disana pun udah, udah, udah penuh 

banget gitu ya istilahnya. Pendaftaran berapa ratus 

orang cuma hanya diterima 40 orang, itu seluruh 

Indonesia. Karna dia pas muncul di Kick Andy 

gitu ya, oh iya anaknya bisa begini, begini, begini. 

Dan saya juga langsung ketemu sama ank autis 
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tersebut, sama anak autis yang diwawancarai 

sama Kick Andy sudah kaya orang dewasa, tapi 

emang kalau untuk gerakan-gerakan khusus 

autisnya masih ada. Tapi dia sudah bisa bicara 

bertatap mata langsung gitu lo, kalau Vigo kan, 

apa si, ditanya, kemana aja, ga ada tatap mata. 

Kalau dia sudah bertatap mata, ditanya sudah 

nyambung, ditanya keluarganya dimana, papanya 

kerja di apa, dia sudah nyambung semua. Nah 

saya pengen diasramakan tu karna melihat contoh 

yang sudah ada disana gitu kan.  

D  

Seperti itu, ee, kalau itu kan dari pihak 

keluarganya Tante, sekarang saya mau tanya 

kalau dari orang-orang sekitar sendiri, dari 

orang-orang diluar keluarga. Penerimaan awal 

mereka itu seperti apa Tante terhadap Vigo? 

Emm, contoh di rumah, karna di rumah saya susah 

bertetangga karna kanan-kiri itu, ee, apa 

istilahnya, toko, sekolahan dan sebagainya, jadi 

saya tidak pernah bertetangga gitu ya. Jadi Vigo 

istilahnya, dibawanya ke toko. Toko kan punya 

tetangga ni kanan-kiri, kanan-kiri, kanan-kiri. Jadi 

ya, ee, ee, mereka karna tahu Vigo dari kecil 

begitu, malah semakin besar, semakin besar apa 

ya. Vigo seharian di toko sebelah gitu ya, ya dia 

anteng si kalau di tempat orang lain anteng, ga 

ngoceh aja, dia asik dengan gadget-nya, ya terima 

gitu. Malah juga, sudah biarin selama dia apa, 

selama dia ga ganggu atau apa si mereka biarin, 

mereka welcome. Tapi ada si satu toko, yang 

sebelah sana gitu, kayanya risih ngeliat Vigo yang 

gitu tu. “Gaboleh, gaboleh, gaboleh!” gitu tu. 

Satu, dua toko dari sini ni dia welcome, toko 

ketiga ya kurang karna mungkin dia tidak ada ank 

kecil, tidak pernah punya anak kecil gitu kan. 
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Oh gitu. Terus, sikapnya Tante sendiri 

terhadap orang-orang yang seperti itu, yang, 

ada yang welcome ada yang ga, itu gimana? 

Ya saya harus nerima apa sikap mereka gitu. 

Ya itu emang sikap mereka gitu. Ya, ee, saya 

akhirnya seperti ini. Waktu Vigo dikeluarkan juga 

dari, dari SMP 15 ya, SMP reguler kan, itu SMP 

umum gitu kan. Saya masuk kesitu juga masuk 

kesitu, karena kriteria untuk murid yang masuk 

disitu, kriteria nak ABK yang masuk disitu itu 

Vigo sudah bisa melampaui gitu. Ya kan, ya 

otomatis misalnya sayanya memaksa, Vigonya 

tidak bisa melampaui, toh disana hanya bisanya 

membaca dan menulis gitu, berhitung dari sekian 

sampai sekian anak saya bisa, diterima yasudah. 

Saya kan ga, ga ada, ga ada istilahnya 

memaksakan diri gitu kan. Cuma karena 

disananya, ee, karna Vigonya ga diem gitu lo. 

Kalau yang lain yang diem si masih ada, yang 

diem justru mau masuk ge ga, pelajaran mau 

masuk ge ga, itu masih ada disana, Vigo sudah 

tidak mampu mereka karena apa, jelalatan. 

Vigonya ga pernah mau duduk di kelas. Kalau di 

kelas pun kan harusnya ada pendamping, Vigo ga 

pernah mau didampingi tu kan. Gamau 

didampingin. Untuk, untuk kebisaan, dibandingin 

dengan anak-anak yang diem itu, lebih bagus 

Vigo. Cuma, ee, mereka risihnya tu Vigo gamau 

diem, dia keluar masuk, dia merasa terganggunya 

tu gitu.  

D1 

Kalau dari pihak luar, diluar keluarga itu 

Tante, menurut Tante siapa aja si yang ngasi 

semangat sama dukungan buat Tante untuk 

bisa bangkit lagi? 

Emmmm, ya, keluarga, temen-temen deket ya, 

keluarga sama temen-temen deket ya. 
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Oo, apa aja si yang udah mereka lakuin gitu 

sampai Tante akhirnya sampai Tante bisa 

bangkit lagi, punya semangat lagi gitu? 

Oo iya itu kaya yang saya bilang tadi, kalau 

misalnya bawa Vigo kemana, ketemu di jalan 

misalnya, “Halo sayang!” disapa dan sebagainya. 

Dia bisa ini, berinteraksi sama Vigo kan, gitu kan. 

Dengan begitu kan Vigo, oh ini temennya 

mamanya, oh ini temennya si ini, dia tahu 

walaupun dia tidak berjabat tangan kan. 

Walaupun saya tidak mengenalkan namanya ini, 

mamanya ini, itu Vigo apal, ahu gitu. Kalau kaya 

yang guru terapisnya si Vigo tu daya ingatnya tu 

bagus, gitu. Kalau itu si istilahnya lebih dari rata-

rata. Dia sekalinya, sekalinya dia nanya, ee, sekali 

dikasi tahu, dua tiga hari kemudian ditanya lagi, 

bisa jawab, bisa jawab. Nah itu kelebihan Vigo itu 

disitu, gitu. Tapi kalau seumpamanya aja, ee, 

menulis gitu ya, kalau diatur, kalau diliatin, kalau 

ada guru terapinya, dia bagus tulisannya. Waktu 

kelas 1 udah kaya anak kelas 3 SD, baru kelas 1 lo 

tulisan udah kaya anak 3 kelas SD. Tapi kalau 

seumpamanya ga ada guru terapinya, dia mau 

tulisannya kaya ceker ayam, kaya apa, ya begitu 

karna ga ada yang disegani, ga ada yang ditakuti 

ya cuek aja. Ya dibilangin marah gitu. Saya ga 

bisa, ee, untuk untuk, untuk menguasai Vigo di 

bidang itu, gitu. Kalau sama guru terapinya si ya 

dia diem, ga bisa berkutik gitu. Diemnya karena 

takut, atau karena dia merasa segan itu saya ga 

mengerti. 

 

Terus, berarti untuk kalau dari tetangga-

tetangga sendiri juga itungannya mereka baik 

ya? 

Baik, hee.  



 
 

210 
 

 

Jadi, ee, untuk orang yang sama sekali belum 

kenal pun misalnya lagi di bawa ke mall atau 

di bawa kemana gitu kaya gimana Tante? 

Iya ada yang ngeliatin gitu dengan tatapan gitu 

istilahnya, kayanya dia ngeliatin gitu, ngeliatin 

lagi. Ya saya ngerti, dia tu akan mungkin punya 

pikiran, ini anak apa, anak teh gelo atau apa. Saya 

si cuma saya, saya, ee, ngasi tahu ke anak saya, ke 

Vigo itu, anak saya kan namanya Vigo, Vigo 

diem. Kan dia suka ngocek, nah mungkin orang, 

dari ocehan itu kan mereka tahu kan kalau anak 

ini ni ga normal. Nah, Vigo diem, mulutnya 

dikunci gitu ini apa. Terus apalagi kan dia pakai 

headset, kalau dia pakai headset tu dia suka gini, 

gini, gini sendiri. Makanya kalau saya lagi pergi 

si, saya berusaha untuk hilangin, ee, kebiasaan 

Vigo pakai headset gitu. Iya si, apa ni ada yang, 

kaya ada yang, apa ya mereka, mungkin, ee, 

mungkin yang anggap saya orang gila kek, anak 

saya ga normal kek. Iya pasti gitu. 

 

Berarti Tante cuek aja? Cuek aja, selama, selama, ee, tidak menyusahkan 

dia, tidak apa ya, ee, kenyamanannya dia. Ya 

munkin kenyamanan juga mungkin agak 

terganggu. Tapi ya, namanya juga kan mall gitu 

kan, rame, rame orang. Mungkin bukan Vigo aja, 

orang lain juga, yang penting sekarang, ee, Vigo 

tidak merugikan dia istilahnya, ee, Vigo tidak 

melukai, atau tidak memukul dan sebagainya, 

gitu. 

 

Terus, ee, pernah ga si merasa kaya sakit hati 

atau gimana ke orang lain, diluar keluarga ini 

Tante? Sakit hati karna sikapnya mereka atau 

karna.. 

Oo, iya pernah, lagi waktu saya, saya dikeluarkan 

itu kan. Tanpa, tanpa apa ya. Karna saya Vigo 

sekolah itu, ee, karna saya Vigo sekolah itu di, ee, 

dianter sama kakak saya, dan, saya kan tidak 
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komunikasi untuk masalah ke sekolah, saya sudah 

urusin semuanya ee apa namanya sama sekolah 

itu. Ee, mengeluarkan Vigo, ee, ga ada basa basi 

gitu ya. Vigo langsung digiring sama kakak saya 

ke SLB, ini loo tempat Vigo yang seharusnya 

disini, disini, disini, gitu lo. Ya apa ya, ee, terus 

dia pengen, ee bagaimana Vigo, ee, apa supaya 

Vigo keluar, ee, dari sekolah itu gitu kan.  

 

Jadi sempet merasa sakit hatinya sama sekolah 

gitu? 

Iya saya pikir ya, aduh dia belum ngerasain ya, 

kata saya gitu. Mungkin karna dia usianya, ee, 

kepala sekolahnya usianya sudah lanjut, mungkin 

punya anak lagi tidak gitu. Gimana dia ngerasain 

ya kalau cucunya begitu, ini kan.  

 

Itu lama atau sebentar? Sebentar, sebentar, sebentar, ya ga lama setelah 

Vigo keluar gitu kan. Saya udah keluar, saya lapor 

dong ke Diknas gitu kan. Ee, ini dia, saya masuk 

kesitu tidak masalah. Itu kan jalur inklusi, jalur 

yang nerima anak ABK, dia mengeluarkan 

persyaratan-persyaratan saya bisa masuk dan Vigo 

memenuhi persyaratan itu, akhirnya diterima. Dan 

apa alesannya karna Vigo tidak bisa diam. Kalau 

Vigonya tidak bisa diam berarti dia sudah tidak 

bisa menangani, padahal dia kata Diknas setelah 

saya laporan, itu tu tidak boleh seenaknya saja dia 

melalukan itu, harus izin sama Diknasnya, laporan 

ke Diknas dulu bahwa sekolah itu mengeluarkan 

anak sekolah, anak muridnya gitu. Kalau jalur 

yang benar itu mestinya dia ke SLB dong, ini saya 

punya anak ABK kan hubungannya sama SLB, 

ee, yang sekolah luar biasa. Katanya si sama pihak 
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SLB, kalau ada pihak sekolah yang sama, ee, SLB 

bahwa dia punya anak yang perlu bimbingan, ee, 

istilahnya perlu pendamping tu dengan senang 

hati. Dari pihak SLB juga akan datang 

mendampingi si anak itu, kalau dari sekolah tidak 

ada kan ya tidak ada gitu tu. 

 

Tapi setelah kejadian itu juga Tante ga ngerasa 

kaya trauma gitu yang ngerasa gimana? 

Ga, ga, ga kok ga, maksudnya setelah itu, ee apa 

maksdunya setelah itu, ee kejadian itu. Terus yang 

kedua juga sama, dia lapor juga kan. Sempet 

didatengin, sempet didatengin ka si itu tu, ke siapa 

tu, sekolah itu tu pernah didatengin sama Diknas 

kan gimana caranya gitu kan ya. Yasudah katanya 

kaya gitu, tadinya kan terngah-tengah pertengahan 

Vigo kelas 2, belum naik kelas 3, itu pengen 

diputus gitu aja. Ya saya minta toleransi dong kata 

saya bilang gitu. Saya pengen Vigo anak kelas 3 

aja nanti, nanti setelah dia kenaikan kelas. 

Yasudah, Vigo tidak naik kelas, teman-temen 

yang itu juga ga naik kelas. Udah saya diusir dari 

sekolah itu, Vigo ga naik kelas kan ya. Ya 

istilahnya, Vigo ga naik kelas kan yaudah Vigo si, 

si temennya Vigo kan laporan dulu, temennya 

Vigo yang dikeluarin juga kan laporan, didatengin 

sama Diknas juga kan dan sebagainya. Dia 

mungkin merasa salah, ee, yasudah katanya, dia 

bisa naik kelas katanya, dia bilang gitu. Tapi, ee, 

udah pokoknya pas kelas 3. Tapi sebelum itu, ee, 

apa namanya, begitu saja gitu, ee, sesuai apa. Ya 

misalnya Maret, Maret ini gitu diusir, kan 

tanggung kan sampai bulan Juni. Kan sekolah 

sampai bulan Juni. Ya sudah gapapa dia sampai 
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bulan Juni, tapi dengan syarat dia tidak naik kelas. 

Tidak naik kelas tapi dengan kriteria anak autis, 

saya pernah tanya ke pendamping, saya pernah 

tanya ke guru terapi Vigo. Itu Vigo bisa 

mengerjakan, ee, soal IPS yang soal itu Vigo bisa 

mengerjakan 2-3 soal itu sudah bagus. Karna itu 

kan soal, ee, bukan soal anak, soal-soal untuk 

anak inklusi, itu bukan soal-soal yang istilahnya 

untuk reguler gitu kan. Nah, terus Vigo bisa 

mengerjakan bahasa Indonesia, Vigo bisa 

mengerjakan Matematika. Walaupun soalnuya 10, 

Vigo bisa 2 tu itu sudah bagus. Kan itu saya juga 

butuh ke sekolah itu juga bukan untuk akademik. 

Saya ke sekolah itu tu supaa Vigo berinteraksi, 

supaya Vigo untuk bersosialisasi aja, yang saya 

butuhin itu. Vigo perlu, ee, berbaur di tempat 

umum, selama ini yang saya cari si itu. Ee, untuk, 

ee, untuk, ee, apa namanya, untuk akademik si ya 

nomer 2 lah, walaupun Vigo bisa nilainya, 

nilainya di raport bisa 8, 7, itu saya ga bangga. 

Karna itu hasilnya pendampingnya, hasil 

pendamping. Pendamping Vigo di sebelahnya 

selama mengerjakan soal gitu kan. Saya, saya si 

ga mengejar akademik gitu kan, saya hanya butuh, 

ee, sosialisasi Vigo sama orang, sama orang lain. 

Vigo mengenal kepala sekolah, Vigo mengenal 

guru-guru, ee, 60 guru Vigo apal semua. Yang 

lain belum tentu, walaupun tanpa salaman Vigo 

bisa kenal, sekelas juga Vigo apal, apal semua. 

Guru yang ga ngajar juga dia apal. Saya tu butuh 

itunya di sekolahan tu. Apalagi si Vigo tu 
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pengennya sekolah aja. Sekarang aja berangkat 

Senin, Selasa-Rabu Vigo ga berangkat karena 

guru terapinya ga berangkat. Vigo kan berarti 

tidak ada yang mengantar tu sekolahnya, ya kan 

ya ga berangkat. Dia pengennya sekolah. Besok 

Kamis, dia tahu hari apa-apa, dia tahu semua. 

Rutinitas apa, ee, pakai seragam apa, apa dia 

inget, tu dari SD sudah, sudah, sudah nempel. 

Geunah ke sekolah, oh iya hari ini dia seminggu, 

sehari, dua hari, seminggu, dua minggu gitu ya, 

sebulan, ohh apal sendiri, masalah seragam, 

masalah, ee, ee, apa namanya, buku-buku itu dia 

sudah hapal, gausah disuru lagi. Besoknya sekolah 

juga, wah langsung pasangin itunya, apa 

namanya, seragam, seragamnya sudah disiapin 

sendiri malem. Gimana dia normal coba? Dia ga 

normal aja dia sudah mempersiapkan segitunya. 

Dia tu pengen sekali yang namanya sekolah tu, 

pengen banget. Masih sekolah si, masih sekolah, 

sekarang masih sekolah di SLB. Cuma jauh kan di 

Arjawinangun karena ee, saya bingung ni masa, 

masa peralihan Vigo dari sekolah umum ke SLB. 

Saya kan disini kan SLB-nya ada berapa gitu, 

saya ga pernah tahu gitu, yaudah lah untuk 

sementara saya masuk Semarang. Makanya saya 

pengen Vigo diasramakan, saya udah pengen, tega 

gitu ya, maksdunya di tega-tegain gitu ya di 

Semarang. Untung, Semarangnya ga nerima, saya 

kan seneng, sayanya kan tadinya ga, ga, ga tega 

gitu kan, papanya yang tega. Pas di Semarangnya 

ga terima ya saya seneng kan, akhirnya ya itu 
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sama guru terapi yang di Arjawinangun itu.nah 

guru terapinya yang di Arjawinangun sudah bisa 

bersosialisasi sama anak SLB, naik SMA saya 

masukin ke SLB sini, deket. 

B5 

B7 

Oke Tante, untuk pertanyaan terakhir ni Tante, 

dari, dari Tante sendiri, menurut Tante sendiri, 

apa si, faktor-faktor apa yang membuat Tante 

bisa bangkit lagi dari semua masalahnya Tante, 

dari keterpurukan terutama karna punya anak 

Vigo itu? Dari dalem diri Tante sendiri. 

Faktor-faktor apa yang membuat Tante bisa 

bangkit lagi gitu? 

Heem, heem. Apa ya? Yaa, anak saya semakin 

besar, saya semakin tua, ya mungkin apa namanya 

ya, ee, Vigo kan ga selalu selamanya sama 

orangtuanya ya. Sama pengen Vigo mandiri, saya 

pengen Vigo diterima sama, di tempat umum gitu 

kan. Walaupun dia punya kakak, kakaknya juga 

sayang sama dia. Itu yang bikin saya semangat 

biar Vigonya mandiri. Sama orang lain, Vigo bisa 

diterima sama masyarakat. Vigo bisa istilahnya 

kan mungkin, ee, apa ya, mungkin dia pengen 

berumah tangga atau gimana saya gatau, saya 

pengen Vigo seperti, seperti orang, orang-orang 

yang normal gitu kan.  

Faktor terbear yang membuat 

subjek dapat bangkit adalah 

keinginannya untuk melihat 

anaknya dapat mandiri dan 

dapat diterima di masyarakat. 

Jadi, ee, yang membuat Tante kuat itu karena 

Tante ingin Vigo bisa diterima di masyarakat 

gitu? 

Iya. 
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Verbatim Triangulasi Subjek 1 

 

Koding Peneliti Subjek Analisis 

Selasa, 15 Maret 2016 ; 10.00 WIB ; kantor subjek 

B 

Ee, oke om untuk pertanyaan pertama, ee, 

gimana si menurut om reaksinya tante waktu 

pertama kali tahu kalau Maxi itu penyandang 

autis? 

Hehe, reaksinya apa ya. Reaksinya ya sedikit 

terkejut ya, kaget, hemm, hee, sedikit kaget aja 

gitu. Maksudnya ya apa namanya karna belum 

pernah ngalamin si ya, jadi ya, mungkin ya 

ngerasa terkejut kok punya anak autis, hee. Ya 

mungkin itu. Hee.  

 

B 

B2 

B3 

Sempet down juga ga om? Ya down si, kalau down boleh dibilang kan down-

nya seperti apa gitu. Tapi kalau down bener-bener 

down seperti yang kita bayangin stres atau gimana 

atau dalam artian bosen ngejalanin hidup atau 

ngerasa putus asa si ga juga gitu lo. Karna banyak 

sharing juga sama orang tua yang sama punya 

anak autis, dan mereka pun bisa gitu lo 

ngejalanin hidup seperti biasa, seperti normal, 

seperti layaknya keluarga yang normal gitu lo, 

hemm. Dan yang pasti, ya, sebenernya si dari 

yang diri kita sendiri ya, orangtuanya, saya atau 

mamanya, hemm, ya bisa menerima lah intinya. 

Semua yang kalau, kalau anak kan ya itu kan 

hadiah dari Tuhan ya, jadi kalau dalam kondisi 

apapun ya apa yang diberikan sama Tuhan tu ya 

bukan segala, bukan sesuatu hal yang ga 

Subjek dan suaminya tidak 

sampai down karena banyak 

melakukan sharing dengan 

orang lain yang sama-sama 

memiliki anak autis. 
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sempurna. Tuhan ga akan memberikan sesuatu hal 

yang ga sempurna ke manusia kan, ke umat-Nya 

kan? Jadi ya saya menganggap ya, anak saya ya 

pemberian Tuhan yang sempurna gitu loh. Cuma 

beda, beda, maksudnya beda, beda, hemm, beda, 

beda  apa ya, ya beda sikon aja, manusia kan 

punya kekurangan, maksudnya punya kelebihan 

dan kekurangan gitu lo. Ya anak lain pun ya pasti 

sama lah gitu lo, ya kan? Hemm. Cuma ya 

mungkin kan ya yang dikasi sama Tuhan buat 

saya ya anak seperti ini gitu, gitu aja. Hemm.  

B10 

Berarti ga pernah sampai mengucilkan diri dari 

komunitas kan om? 

Oo ga, mengucilkan diri, hemm. Segala 

sesuatunya ya kita, pergi kemana aja kan kita 

pergi, dan selalu bersama kan. Anak saya kan ga 

pernah dikucilkan dan ga pernah ditinggal. 

Pokoknya kemana pun kita pergi ya selalu 

bersama, berempat, sama adiknya, sama istri saya, 

ya semua pergi bareng. Kemana pun event-nya 

pasti pergi bareng. Kita ga pernah mengucilkan 

diri. 

 

B6 

C 

C1 

Terus yang menurut om sendiri, yang udah 

dilakuin tante selama ini sejak awal tahu 

sampai saat ini itu apa aja om buat Maxi? 

Yaa, hemm. Selama ini si saya ga bilang apa yang 

dilakukan sama tante untuk Maxi. Apa yang 

dilakukan kita berdua gitu lo. Soalnya segala 

sesuatu pasti dijalaninya bersama, dilakukannya 

bersama. Contoh kita dari kecil nyari dokter, nyari 

tempat terapi, sampai kesana kesini, itu kita 

bersama. Kita ga pernah misalnya, mamanya 

Maxi punya ide ayo Maxi di bawa kesini ni untuk 

terapi atau apa, yaudah silakan kamu yang anterin 

deh, saya kerja di kantor. Ga, kalau saya ke luar 

Subjek dan suami melakukan 

segala sesuatunya yang 

berhubungan dengan anak atas 

persetujuan bersama dan 

dilakukan bersama-sama. 
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kota nganterin anak saya, pasti saya sendiri, eh 

pasti berdua gitu loh. Pasti berdua gitu loh, ga 

pernah, ga pernah terpisah gitu loh. Nah kecuali 

waktu itu aja tu waktu dulu dimana, di Cibubur. 

Di Cibubur karna waktu itu tempat terapinya kan 

ga ada yang asrama, di Lebak Bulus, hemm. Dan 

harus, disana harus tinggal di Jakarta, di Cibubur. 

Jadi mereka ngontrak, ya tiap hari karna terapinya 

bolak balik tiap hari ya mereka ngontrak disana, 

dan saya disini. Tapi itu pun saya seminggu 

sekali, seminggu sekali saya selalu kunjungin 

mereka gitu loh. Kunjungin mereka gitu loh. Tapi 

itu si ga lama si, tapi sesudah itu setelah balik lagi 

ke Cirebon ya setiap kali kita ke tempat terapi, ke 

dokter, kemana pun ya pasti saya juga ikut gitu 

loh. Jadi intinya saya kalau saya tinggalnya 

bareng, ya kemana pun saya nganterin Maxi pasti 

ikut, gitu loh, ga pernah misah. 

C 

C2 

D 

D1 

Jadi selama ini juga bantuan-bantuan dari 

keluarga dari komunitas juga banyak ya om? 

Ya, menurut saya si cukup ya, hee. Ya besar 

kecilnya bantuan kan, itu kan tergantung penilaian 

masing-masing. Kita ga bisa menilai orang 

membantu kita udah cukup, orang membantu kita 

belum cukup, orang membantu kita, ee, cukup 

besar, orang membantu kita belum cukup besar. 

Setiap orang kan punya kriteria ya untuk menilai 

masing-masing bantuan orang gitu loh. Tapi yang 

saya rasain selama ini ya saya berterima kasih dari 

komunitas, dari tetangga, dari saudara, dari 

lingkungan gereja, dari sekolahnya. Ya semua 

yang apa yang istilahnya yang, hemm, 

memberikan, memberikan tanggapan yang tidak 
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mengecilkan anak saya gitu tu. Ya itu yang saya 

tahu si, hehe, kalau di belakang atau diluarnya 

saya ga pernah, ga pernah denger lah. Tapi selama 

ini sama tetangga juga mereka, kalau anak saya 

keluar juga mereka juga semua mereka nyapa kok, 

gitu loh. Meskipun anak saya ya cuek aja, hehe, 

tapi mereka tahu kok gitu loh. Hemm. 

 

Terus, berapa lama si om waktu yang 

dibutuhin tante buat tante bisa bangkit lagi? 

Emmm, hehe, berapa lama, hehe. Jadi, gini.. Subjek hanya terkadang 

merasa kesal pada saat 

anaknya tidak dapat mengerti 

apa yang diajarkan, tetapi tidak 

pernah sampai down. 

-Interupsi Istri Subjek- 

Ya ga down, down banget si. Kalau dibelajarin 

mentok, palingan sedih. Ya paling ya sehari gitu 

doang. 

Jadi maksudnya ga... 

-Interupsi Istri Subjek- 

Setiap hari gitu tu. 

Down-nya maksudnya dibilang kita, kita shock 

atau terkejut atau ngerasa down itu pada saat. 

Sebenernya pada saat pertama didiagnosa sama 

dokter. Waktu itu dokternya di rumah sakit 

Pondok Indah di Jakarta. Saat itu dokternya pun 

memberikan diagnosanya tidak terlalu bikin kita 

down karena dia bilang, “Ini anak bapak, dia autis 

ringan”, gitu loh. Sebenernya kalau diterapiin dari 

kecil.. 

-Interupsi Istri Subjek- 

Malah belum parah, belum pastinya. Karna waktu 

itu kan.. 

Belum pasti. Baru setahun tujuh bulan. Kalau 

anak autis atau anak normal pun saya rasa umur 

segitu mereka ga bisa bedakan, meskipun dokter 
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spesialis sekali pun juga dokter, Psikiater pun juga 

ga akan bisa ngebedain gitu ini anak autis atau ga 

kan. Jadi saya sendiri ga merasa terkejut, tapi ya 

tetep, tetep dari saat itu kita udah antisipasi gitu 

loh. Dalam artian kita udah memberikan anak 

udah free gluten, free casein gitu kan, udah bebas 

gula, bebas terigu kan. Makan di diet, terus kita 

udah nyari-nyari tempat terapi gitu loh. Meskipun 

saya sendiri pada waktu itu belum yakin bener 

anak saya autis atau tidak gitu loh. Jadi ya saya 

jalanin aja, tapi setelah bertambahnya umur, 2 

tahu, 2 tahun setengah. 3 tahun memang 

perkembangan komunikasinya ga seperti orang 

normal gitu loh. Jadi yaudah gapapa gitu loh. Ya 

tahunya kan karna tahunya masih kecil jadi ya 

saya gatau juga, karna dokter itu mendiagnosanya 

pertama autis ringan, kedua ya dokter sendiri 

belum yakin gitu loh. Belum yakin bahwa 

anaknya autis. 

 

Jadi memang udah ada antisipasi dari awalnya 

jadi ga yang terpuruk sampai yang... 

Iya, kecuali kalau kita dari keluarga yang gatau 

ya. Contoh misalnya lama, anak saya sampai 

umur 3 tahun atau umur 4 tahun kok ga bisa-bisa 

ngomong, kok ga bersosialisasi sama temen-

temen, ya kan. Kok kalau ngomong Cuma ngebeo 

gitu ya kan. Terus kalau anaknya udah besar terus 

baru kita bawa ke dokter baru dokter diagnosa 

anak bapak autis, mungkin kita saat itu lebih, 

lebih ngerasa down kali ya, lebih ngerasa terkejut 

kali. Tapi karna dokternya sendiri, hehe, dari anak 

1 tahun 7 bulan, hemm, mendiagnosanya juga 

begitu ya saya, saya juga sebenarnya juga saya 
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yakin atau ga yakin si, gitu loh. Jadi ya ga terlalu 

terkejut juga. Tapi ya aya jalanin aja, kalau, kalau 

nanti di kemudian hari memang bener anak saya 

autis pun ya, udah kita terima aja gitu loh. Yang 

penting kan kit audah berusaha sebagai orangtua 

memberikan yang terbaik buat dia, gitu loh, ya 

kan? Ya gitu aja si, hehe. Hemm. 

B12 

Untuk pertanyaan terakhir ni om, menurut om 

sendiri kedekatan tante sama Maxi itu seperti 

apa? 

Yaa, cukup baik ya, hee. Jadi, karna kita ini 

meskipun, ya meskipun orangtua punya kewajiban 

masing-masing beda, sama masing-masing beda 

sama anak sekolah, tapi kita kerja. Tapi kita kan 

tiap hari tetep, kita tetep deket gitu loh. Karna 

saya sendiri kan, tempat kerja saya ga jauh dari 

rumah, masih di rumah juga. Jadi kita istilahnya, 

tiap hari meskipun kita kerja, kita tetep masih bisa 

kontrol anak, tetep kita masih bisa ngasuh anak 

sampai sekarang sekalipun. Kecuali kalau pas 

sekolah aja si ya, sekolah juga karna memang kita 

udah, kita memang udah menyerahkan semuanya 

sama guru, ya kita jadi kita ga dampingin gitu loh. 

Cuma kalau di rumah ya tetep kita dampingin gitu 

loh. Kalau dia mau les atau apa kita juga udah 

siapin, kalau dia mau les berenang apa juga kita 

udah siapin. Jadi ya, hemm, kalau masalah 

hubungan kedekatan si kita ga, ga inilah, 

maksudnya, ee, keluarga kita ga ada masalah 

sama anak juga ga ada masalah, keluarga kita 

deket si. 
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-Interupsi Istri Subjek- 

Jadi diluar kerja ya waktunya ya buat anak. 

Kadang kerja, kadang kalau lagi senggang si tetep 

aja anak suka main disini. Maxi kadang turun. 

Anak-anak saya juga kalau misalnya ga ada les ga 

ada apa juga saya ajak ke kantor, kita suru duduk, 

nonton TV, ngobrol, bercanda gitu loh. Ga sama 

saya, sama mamanya pun juga begitu. Sama, sama 

juga, hehehe. 
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Verbatim Triangulasi Subjek 2 

 

Koding Peneliti Subjek Analisis 

Senin, 14 Maret 2016 ; 10.30 WIB ; kantor subjek 

C1 

Oke om dimulai. Ee, untuk pertanyaan pertama 

gimana si om reaksinya tante waktu pertama 

kali tahu kalau Jonathan itu, ee, penyandang 

autis? 

Pertama-tama ya down banget, gitu ya, pertama 

ya, down banget. Ee, ya bagaimana bisa terjadi 

begitu kan kita, apa, gimana? Pasti down lah 

semuanya. Saya juga down cuma saya kan gamau 

memperlihatkan kepada, memperlihatkan ke tante 

gitu kan? Kalau om sampai.. om juga sebenernya 

juga sedih sebenernya, cuma kan kalau om 

ngeliatin kesedihan om, tante akan pasti lebih 

sedih lagi gitu. Jadi om menenangkan dia, 

menguatkan dia, yaudah, emang ini mungkin 

udah jalan Tuhan, gitu kan. Sebaik-baiknya, 

gitu. Ya, ya bersama-sama kita memperbaiki gitu 

kan. Terus semisal mau apa, ke dokter gitu kan, 

dianter. Kalau semisal ada seminar, waktu 

seminar pertama juga om dateng kok, om dateng 

juga waktu itu tu. Tahun ’97, tahu gitu. Makanya 

om, yaa, langsung menguatkan tante aja gitu, 

waktu pertama tahu itu bahwa itu, yaa jujur-

jujurnya si waktu itu om juga down juga si, kaget 

dan sedih tu gitu.  

Awalnya sempat down, kaget, 

dan sedih. Tetapi suami 

mencoba menguatkan istri 

dengan cara tidak 

menunjukkan kesedihannya di 

depan istri sehingga istrinya 

dapat bangkit kembali. 

B5 

B6 

Itu, apa aja om yang dilakuin setelah tahu? Ya berusaha cari dokter, terus berusaha cari 

tahu terapinya dia. Supaya dia bisa, paling ga 

Usaha yang dilakukan adalah 

mencari informasi tentang 



 
 

224 
 

B10 supaya dia bisa baca tulis, gitu dulu, gitu kan, 

pertama-tama dia belum bisa baca tulis gitu. 

Akhirnya cari terapis, terapis yaa bisa akhirnya 

dia, bisa sekolah. Ya pertama dia, waktu pertama-

tama skeolah TK udah keliatan. Waktu mau 

mulai, kan keliatan waktu, waktu apa, ee, tidak 

diterima di sekolah mana pun juga udah bingung 

mau gimana gitu. Akhirnya ya berusaha supaya 

bisa itu, ee, akhirnya ya cari terapis, bisa sekolah, 

bisa nulis, bisa apa gitu, bisa baca, bisa ngomong. 

Yang jelas kan dia masih bisa ngomong gitu. Nah, 

ga, bisa ngomong gitu akhirnya bisa ngomong 

gitu, bisa. Ee, ya nulis gitu nulis seperti anak-anak 

biasa gitu.  

dokter dan tempat terapi. 

B4 

B5 

B11 

Down-nya yang om maksud tadi tu down yang 

seperti apa si om bisa dijelasin? 

Down-nya ya, aduh bagaimana, hehe. Ya down-

nya tu, ya, ya, sedih banget gitu kan, sedih. 

Terus, bagaimana ya, ya ada makan apa, cari-

carinya yaa, mencari-cari apa ya penyebabnya, 

gitu-gitu, gitu-gitu tu. Terus, apasi, terus down-

nya tu, ee, ya serba salah, ee, serba gimana ya, ya 

ngerasa down itu gimana ya, ee, ngebayanginnya, 

ee. Sorry, sorry. 

Ya, ya down-nya ya itu anak pertama, anak yang 

diharapkan gitu tu, pertama. Kan waktu itu nikah 

juga kan, om sama tante tu, ee, maksudnya kan 

udah  cukup umur, udah 30. Om waktu nikah kan 

udah umur 31 kan. Ternyata tidak segampang 

yang dibayangkan gitu, down banget. Pertama 

terus kan, ee, anak laki. Padahal kan, ya anaknya 

kan ga, ga, ga. Anak pertama terus anak yang 

diharapkan. Tante juga udah cukup umur, waktu 

Down yang dialami tidak dapat 

dijelaskan dengan kata-kata 

karena subjek juga merasa 

bahwa tidak semudah yang 

dibayangkan untuk menerima 

keadaan.  
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itu udah umur 30, om umur 31 gitu kan, anak 

yang diharapkan. Takutnya. Akhirnya bisa punya 

anak, anak yang diharapkan tapi eh gatau, ya itu 

down banget gitu. Jadi kan akhirnya sampai, 

sudah itu mau punya anak yang kedua aja, Joshua 

itu takut, takut, takut. Takut, takut kaya pertama 

gitu, ya kan. Tapi ya puji Tuhan, waktu itu sudah, 

Jo udah 7 tahun, Joshua udah umur 2 tahun lebih, 

Joshua-nya udah gapapa. Aduh puji Tuhan, 

gapapa gitu kan. Yaudah terus akhirnya kita 

terima apa adanya gitu kan.  

B11 

Itu berapa lama si om waktu yang dibutuhin 

untuk bisa menerima keadaan, kenyataan dari 

tantenya sendiri? 

Lama banget, lama, lama, lama juga, lama juga 

waktu itu. Ada beberapa tahun ya, waktu itu kan 

kita banyak kendalanya. Tidak bisa itu, kaya 

sekolah ga bisa. Banyak sekolah yang menolak, 

sehingga akhirnya maksain ke Advent gitu kan. 

Advent kan tahu bahwa sekolah itu kan, ya di 

Cirebon tahu, intinya sekolah buangan gitu kan. 

Pertama waktu di sekolah, ada sekolah Buddha, 

waktu itu, ga bisa, di Putera Nirmala sebagai, saya 

sebagai seorang Katolik gitu kan. Maksudnya mau 

terima di Putera Nirmala gitu, ga mau gitu. Jadi 

kan, pertamanya TK-nya disitu gitu, Cuma gamau 

terima. Padahal saya kan sudah ngomong waktu 

itu bahwa itu akan ada terapisnya. Itu kan buat 

down, tambah down, tambah down gitu kan? Jadi 

ya, tapi, ee, ya om pikir juga ga boleh kaya begitu 

terus, mesti bangkit kan, ga boleh. Kalau kita 

selalu terpuruk begitu gimana, apa, kondisi anak 

itu nantinya gitu kan. Jadi mesti bangkit. Ya 

dengan cara ya. Umur berapa tahun ya, udah lama 

Waktu yang dibutuhkan untuk 

dapat menerima keadaan dan 

bangkit kembali cukup lama, 

ditambah banyaknya kendala 

seperti banyak sekolah yang 

tidak mau menerima anaknya. 

Tetapi setelah melihat ada 

perkembangan dari anaknya, 

maka sedikit demi sedikit 

subjek dapat bangkit kembali. 
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juga, waktu ’97. Ya makanya sekolah juga dia 

telat kan, telat setahun, pertama waktu SD-nya 

udah telat setahun. Udah itu, udah itu ya telat 

setahun, cuma beberapa tahun masih waktu 

sekolah juga masih. Cuma lihat perkembangan 

anak udah bisa baca tulis gitu kan, jadi rada 

mending gitu kan. Bisa baca tulis, bisa apa gitu 

kan, ya rada mending. Maksudnya, ya itu bisa 

baca tulis, bisa baca tulis begitu, terus gimana, 

haha.  

B6  

B10 

Waktu, waktu down itu apa sempet si om 

sampai mengucilkan diri dari komunitas gitu 

om? 

Sempat tapi kan terus kita kan ke dokter gitu kan, 

ga boleh kaya gitu. Tapi ya saya berusaha, saya 

bawa keluar gitu. Ke toko tapi, tapi dia kan, anak 

itu kan kaku banget gitu. Nah kalau mesti 

kemana-kemana. Kita juga kadang-kadang suka 

stres gitu karena, dengan dua kaku. Kalau dia ga 

kaku aja misal dia itu gapapa gitu. Kaya waktu itu 

kita belum umum gitu kan, jarang orang tahu gitu 

tu, mungkin belum tahu gitu orang yang itunya, 

orang mungkin ada, ada, anak begitu si dia gatau 

tentang autis gitu kan. Sampai pernah bawa ke 

Psikolog gitu kan, Psikolog itu kan, pertama kan 

ya karna ketakutan itu. Pertamanya tu ketakutan 

ke Psikiater, takut ketergantungan obat gitu, itu 

salah, salah sekali gitu. Sebelum itunya kan 

dibawa ke Psikolog kan. Di Psikolog itu kan, ee, 

gimana ya, di Psikolognya kan juga ga ngerti 

waktu itu tu. Bagaimana menanganinya, dia autis 

juga ga mengerti gitu tu. Kok aneh, saya bilang, 

apa mungkin karna dia ga mengikuti 

perkembangan gitu kan. Ya, sebelum dari itu 

Sempat mengucilkan diri dari 

komunitas, tetapi setelah ke 

dokter menjadi sadar bahwa 

tidak boleh melakukan itu, 

sehingga sampai sekarang 

masih sering diajak keluar.  
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pernah lihat, di koran Kompas tu pernah 

dimunculkan, tahun 90 berapa gitu pernah di.. ee, 

sebelum ’97 tu udah tahu. Terus tante cari tahu di 

Kompas, cari tahu ada seminar apa gitu, yaa, 

mengucilkan si ga lah, ya. Ya kita bersyukur, mau 

apa gitu, terus anak itu anak titipan Tuhan gitu, 

hehe. Ga, ga, ga dikucilkan, ga. Kita stres aja, 

kadang-kadang kitanya stres sendiri dengan 

tingkah lakunya dianya kita stres gitu. Tingkah 

laku anak itu yang bikin saya stres gitu kadang-

kadang, ee, ga bisa, makannya susah, kadang-

kadang kan gitu kendalanya. Susah, kadang-

kadang, ee, ribut sendiri kalau dibawa ke, mau ke 

supermarket si ga. Kadang kalau dia ini si suka di 

sendiri. Tapi kadang-kadang si suka, apa, waktu 

itu si ya. Ee, kaku anaknya suka gamau, mau 

dibawa kemana dia gamau. Jadi, ee, kadang-

kadang kita stresnya begitu. Bukan dikucilkan si. 

Saya juga ga pernah, kalau ketemu sam keluarga 

juga ga pernah, silakan-silakan aja kalau dia gitu. 

 

Jadi dari tantenya sendiri juga walaupun tante 

down juga tetepa cari-cari informasi gitu? 

Ya, informasi, bagaimana nanganin anak ini. Cari 

di Kompas gitu kan. Akhirnya udah ke, 

Psikolognya ngomong kaya begitu ya cari ke 

Psikiater akhirnya. Karena, itu ketemu ya ketemu, 

ketemu di seminar, ketemu dimana gitu, psikiater 

gitu kan. 

 

B6 

B10 

Berarti kan tante sendiri pada saat down itu 

tidak menutup diri untuk ada informasi apa 

dari luar? 

Ga, ga menutup diri. Justru itu kita cari-cari 

sampai, ya itu kita cari-cari sampai. Cari tahu, ya 

cari-cari tahu. Semua juga cari tahu. Ya, bisa 

ketemu Dokter Melly, Psikiater gitu ya, dikasi 
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obat, udah agak tenang anaknya waktu itu, bisa 

tenang ya. Sampai ya segala macam obat, sampai 

rambut pernah di periksa sama feses-nya, 

darahnya, urine-nya gitu diperiksa semua. Atau 

apa yang, ee, buat dia alergi gitu kan. Yang dulu 

dari kecil kan dia suka makan mie, ya dulu dari 

kecil kan suka. Ya itu di stop, suka banget makan 

mie, hehe. Anak itu suka makan mie, tapi dulu di 

stop yaudah ga suka. Tapi sekali-sekali, sampai 

sekarang si sekali-sekali, kalau ulang tahun dikasi 

makan mie, gitu. Ada yang ulang tahun, atau ada 

yang ulang tahun gitu dikasi makan mie, sedikit 

gitu, dikasi porsinya sedikit aja gitu ga boleh 

banyak-banyak, takut gitu. 

C2 

D1 

Itu berarti juga, tante bisa bangkit lagi juga itu 

ada bantuan dari pihak-pihak, ee, dari pihak 

keluarga gitu kan? 

Iya, iya. Dari keluarga juga mesti ya mesti bisa 

bangkit. Ya dari Pastur, gitu kan. Dari Pastur 

juga pernah, dulu pernah ketemu Pastur Ferry gitu 

juga. Yaudah, ada pemberian Tuhan begitu, jadi 

udah. 

Subjek dapat bangkit kembali 

tidka lepas dari dukungan 

keluarga dan komunitas. 

Dari temen-temen sendiri juga.. Dari temen-temen juga bantu. Banyak yang, ya 

gapapa gitu. Sekarang juga siapa si yang itu kan. 

Anak itu juga kalau ditanya, kalau boleh milih kan 

ga mungkin dia mau kaya gitu kan. Ya, yaudah 

begitu terus ya gitu udah. Sampai tahun 2001 kan 

udah ngadain seminar gitu, seminar panggil 

Dokter Melly-nya gitu. Anak-anak berkebutuhan 

khusus gitu, untuk guru-gurunya, hampir semua 

guru kota Cirebon dipanggil gitu, gratis, kita yang 

itu ngadain seminar gratis itu tu. Manggil Dokter 

Melly apa yang, pembicaranya, terus ada waktu 

itu ada terapis juga dari Jakarta, dateng bawa 
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anaknya dengan kebutuhan khusus gitu ya, itu. Ya 

begitu sampai begitu, sampai usahanya, hehe, ya 

begitu.   

B1 

Untuk pertanyaan terakhir ni om, gimana 

menurut om keadaan tante saat ini terhadap 

Jonathan? 

Keadaan tante saat ini ya, ya biasa-biasa, ya 

kadang-kadang, sekali-kali ya dia kesel. Tapi 

dengan itu, sekali-kali dia kesel gitu kan. 

Kadang, ini kendalanya kan dia lagi ngomong 

banyak terus gitu kan, ga bisa dikendalikan, 

harusnya. Udah jangan ngomong tapi dia juga 

masih, mungkin gimana saya juga ga bisa, 

medisnya gimana. Dia banyak ngomong terus, 

tiap hari dia ngomong terus. Dari bangun pagi, 

dari dia bangun pagi sampai malem juga dia akan 

ngomong terus gitu, gitu gatau saya juga 

menanganinya gitu, hehe. Lagi, kendalanya itu 

sekarang, kalau dia ga ngomong terus mungkin 

orang ga akan ngeliat. Karna dia, mukanya kan ga 

ngeliat bahwa dia orang yang, apa, orang yang 

gimana ya, kalau orang yang retardasi kan 

keliatan dari mukanya gitu, ee apa mongoloid 

gitu. Dia kan ga, kalau dia ga ngomong gitu kan, 

mungkin juga, ya mungkin, ga keliatan gitu, ga 

keliatan banget gitu. 

Keadaan saat ini subjek sudah 

mampu menerima, hanya saja 

terkadang merasa lelah karena 

anaknya tidak berhenti 

berbicara. 

 

Jadi menurut om sendiri tante sekarang udah 

bisa bangkit ya om? 

Iya udah bisa bangkit, tapi ya sekali-kali. Cuma 

kalau dia kesel kan, ini kan lagi usaha, usaha lagi, 

makanya sekarang kan lagi usaha di bio, bio-e 

gitu kan. Itu ada, ada semacam tusuk jarum tapi 

pakai elektromagnet gitu kan, barangkali kan kita 

udah usaha gitu kan. Ya dari situ kan, udah kita. 

Bisa ketauan kok dia alerginya ini-ini-ini, dia ga 
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boleh makan ini, dihindarin gitu kan. Katanya 

kata dianya gitu. Ya ada si di itunya, ada, ada, di 

email-nya tu ada ditulis, dari 300 apa alerginya tu 

sekarang tinggal 30an. Gatau bener ga kan, ya 

mestinya bener lah, teknologi, sekarang teknologi 

semakin maju gitu kan. Elektro, pakai 

elektromagnet, seminggu sekali, dia ga kerasa 

apa-apa gitu kan. Cuma gatau itu apa yang masih 

alergi apa yang ga, seminggu sekali mesti di 

terapi, terapi bio-e gitu. 

B12 

Kedekatannya tante sendiri sama Jonathan 

menurut om seperti apa? 

Dia deket, deket sekali sama, dia deket. Deketnya 

kadang-kadang ya Jonathannya kadang-kadang 

kaya gitu, yang ngebelain maminya, jadi kalau 

ada apa-apa dia, “Mami, mami, mami”, dia minta 

itu, maminya yang ituin, ee, mau makan apa gitu 

ga boleh, “Mami, mami, mami”, langsung bilang 

ke maminya, hehe. Dia minta jadi buat apa.. kalau 

sama maminya deket, emang deket banget. Tapi 

kalau sama saya, kedekatan karna setiap malam 

selalu muter sama saya. Kadang kita puter, 

kadang saya bawa kerjaan, saya ada kerjaan dia 

saya bawa, ditinggal di mobil. Dia bilang “Aku 

kerja jeh”, padahal Cuma ditinggal di mobil. 

Papinya, maksudnya dia ada di mobil dia ada di 

garasi, ya maksudnya ya dia kerja gitu dia kerja. 

Kerja dimana, kerja di garasi gitu. Kadang ya 

cuma di garasi, ya gapapa, kadang-kadang saya 

bawa orang, kalau di rumah lagi ada orang ya saya 

bawa orang, kalau ga ada orang mah, ya 

maksudnya pembantu gitu ya, ya itu ya bawa anak 

angkat saya itu, si Tati, kadang-kadang.  

Subjek dinilai sangat dekat 

dengan anaknya, karena 

anaknya menganggap subjek 

sebagai tempat adunya jika dia 

sedang ada masalah. 
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Ya, ee, ya itu kedekatan sama maminya, kalau 

kedekatan sama saya dia, ee, dia pengen pergi 

kalau malem, muter. Udah sore kalau itu yaudah 

dia akan, mandi, tidur, terus ntar tidurnya, ya 

pokoknya dia nonton TV di kamar, gitu kan, gitu. 
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Verbatim Triangulasi Subjek 3 

 

Koding Peneliti Subjek Analisis 

16 Maret 2016 ; 14.00 WIB ; Foodcourt salah satu pusat perbelanjaan di Cirebon 

A 

B1 

B6 

Untuk pertanyaan pertama om, ee, menurut om 

sendiri gimana si reaksinya tante Ita waktu 

pertama kali tante tu tahu kalau Vigo itu 

penyandang autis om? 

Ee, ya kaget. Tapi awalnya belum mengerti 

masalah anak itu kena autis. Belum, belum, belum 

tahu. Begitu tanya-tanya sama temen-temen dan 

saudara, ee, dari situ, ee, kelainan-kelainan Vigo 

itu, ee, dari awal, suka memutar-mutar tutup 

gelas, tutupnya gelas dibalik, diputer-puter, nah 

itu awalnya. Nah itu dari bahan itu om baru 

tanyakan ke temen-temen, nah kata temen itu 

gejala anak autis, dari situ om baru tahu, langsung 

om bawa itu, ee, Vigo itu ke dokter-dokter. Ee, 

pertama ke dokter, ee, apa tu namanya, ck, 

Psikiater dulu. Kata Psikiater, kan om takutnya 

waktu itu umur sudah setahun lebih belum bisa 

ngomong. Tak bawa ke Jakarta, nah nanyakan ke 

dokter Psikiater dokternya siapa lupa di rumah 

sakit Mitra, udah gitu om tanya, “Dok ini apa bisu 

tuli saya punya anak?”. Coba, ee, terus dokter 

lihat, terus, ee, diatas ruang praktek itu ada 

speaker buat pengumuman semua-semua, ee, tiap 

kantor kan, nah ketika itu ada suara bunyi, nah 

dokter... Si Vigo ada reaksi, denger, ada bunyi 

denger, tu kan ini anak ga, ga bisu, ga tuli 

katanya, ga bisu. Ini autis katanya, kata dokternya. 
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Nah dari situ om baru tahu, tante Ita juga baru 

tahu kalau anak itu autis. Nah dari situ gejalanya 

awalnya. Dari awal gatau sama sekali, sampai 

setahun tiga bulan itu si Vigo itu ga, ga belajar 

jalan lagi, ga pernah rambatan ga pernah. Cuma 

om paksain waktu itu, kok ini anak kayanya 

males. Jadi tak bawa ke kebun di depan ada 

rumput, tante Ita di jarak kira-kira 2 met, 3 meter 

dari om, Vigo tak lepas. Langsung jalan, ga 

pernah ada belajaran kaya gitu tu. Aneh juga itu 

anak, ga pernah ada jalan, belajar jalan, titah ga 

ada, langsung jalan. Ya, setelah itu ya langsung 

sudah bisa jalan, gitu. 

 

Jadi reaksi awalnya terkejut aja ya om? Terkejut, ga tahu, ga ngerti. Reaksi awal subjek adalah 

terkejut karena tidak mengerti 

mengenai autisme. 

B2 

B5 

Itu apa sempet sampai down gitu tante, si tante 

om? 

Ga, ga, ga ada. Kita harus, semua anak kan itu 

ciptaan Allah ya, jadi kita ga boleh 

menyampingkan anak ini menyandang apapu 

harus kita terima apa adanya. Karna Vigo tetep 

darah daging om, darah daging tante Ita.  

Suami subjek mengharuskan 

subjek untuk bangkit dan 

menerima kenyataan. 

 Jadi ga pernah sampai down ya om ya? Om ga pernah.  

 Tante Ita sendiri? Ga pernah. Cuma ya kita harus terima apa adanya.  

 

Berarti juga ga pernah sampai mengucilkan 

diri dari lingkungan, komunitas? 

Ga pernah. Om selalu bawa kemana-mana. 

Sampai jam sekarang pun kalau sekolah om yang 

anter. Biar anak itu autis om terima.  

 

 

Terus, ee, berapa lama si yang dibutuhin tante 

Ita untuk, kan pasti ga bisa langsung menerima 

keadaan itu kan om waktu awal? 

Ga, ga ada. Harus suru terima, ga pernah, iya, 

tante Ita juga ga pernah, om juga ga pernah.  
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Jadi tante Ita sendiri langsung menerima? Harus terima, harus terima. 

 

Terus, yang dilakuin sama tante Ita sendiri 

selama ini. Dari pertama tahu sampai saat ini 

itu apa aja om buat Vigo? 

Ya berusaha. Sampai jam sekarang pun, yaa, 

terapi terus. Terapi, sampai sekarang pun 

dipegang gurunya, dari umur 3 tahun, 2, 3 tahun 

lah, sampai sekarang pun sama gurunya itu pak 

Jajang. Kan kita terapi dari sampai 10 tahun itu, 

per bulan masih 1 juta, nah sekarang sudah 1 juta 

setengah tetep om bawa terapi sama guru yang 

pegang ini. Yang tante Irene dulu nunjukkin itu, 

pak Jajang, tetep. 

 

 

Terus, berarti, ee, dari pihak keluarga, dari 

pihak komunitas sendiri itu juga tetep ada 

bantuan dukungan kan om ke tante Ita 

terutama kaya gitu? 

Ya semua si saudara-saudara tu tahu kalau Vigo 

itu autis, tapi ya ga ada ya yang satu, ya mungkin 

ga berani sama om sampai mengejek, gimana-

gimana ga ada. Tapi, kalau dilihat dari forum 

muka ga ada itu anak gejala autis, tapi kalau udah 

lihat tingkahnya ya autis itu anak. Jadi mukanya 

muka bukan, bukan penyandang autis, kan ada 

beda penyandang autis ada kelainan, tapi kalau 

Vigo ga. Liat muka normal, Cuma tingkah autis. 

Cuma ya sampai sekarang ya sudah rada bagus, 

banyak kemajuan si. Sudah ada bisa nyambung, 

terus kalau disuru juga cepet. Apalagi kalau mau 

sekolah itu, bukannya orangtua yang bangunin 

malah Vigonya yang bangunin yang minta 

sekolah itu. Raji harus anaknya si. 

 

B12 

Terus, ee, menurut om sendiri, bisa om 

deskripsiin ga om kedekatannya tante Ita sama 

Vigo? 

Kalau yang deket itu om, bukan tante Ita. 

Sebab kalau tante Ita, kalau mamanya sewaktu-

waktu dia ga sadar kalau Vigo itu penyandang 

autis. Jadi, dia ga mempelajari, menekuni anak 

autis itu gimana. Tapi kalau om menekuni anak 

Vigo lebih dekat dengan 

ayahnya daripada dengan 

ibunya karena menganggap 

ayahnya adalah back up-annya. 
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autis itu gimana. Tapi kalau tante Ita dianggepnya 

si Vigo itu normal. Jadi kalau, kalau Vigonya 

berbuat sesuatu yang ga cocok sama mamanya, ya 

mamanya suka marah. Nah itu tante Ita ga tahu 

kalau sifat anak autis itu ga boleh dibegituin. 

Kalau sama om ga, dihalusin, diarahin. Nih kamu 

ga boleh kaya begini, gini, gini, kalau kaya begitu 

tu harusnya begini, nurut, ngerti. Jadi, makanya 

sampai sekarang tidur pun sama om, gamau sama 

mamanya juga.  

 

Karna takut sering dimarah-marahin? Mungkin juga, mungkin lebih. Ya, ee, sifat, ee, 

sifat manusianya masih ada. Kalau dia, ee, 

disayangnya sama siapa dia tahu. Tu hebatnya 

anak autis tu. Setia banget, nurut banget kalau 

sama om, itu. Tapi kalau sama tante Ita ya ga, ga 

nurut.  

 

Tapi bukan berarti tante Ita ga sayang kan? Ga, sayang. Mamanya sayang banget. Kalau ga 

sayang ga mungkin sampai jam sekarang pun kan 

dibiayain untuk terapi. Kan, gurunya juga kan 

minta bayaran juga kan per tahun, bukan per 

bulan. Jadi kalau kita kontrak ya per tahun, sekali 

bayar 18 juta, sekarang 1 juta lima ratus si 

terapinya. Cuma tak lihat juga sekarang gurunya 

kurang begitu mendalami ya, yaudah lah gapapa 

kita ngambil setahun ini aja sama gurunya itu. 

Selebihnya si nanti sama om aja. Soalnya, 

kayanya ga ada kemajuan dipegang sama pak 

Jajang lagi ni. Alasan pak Jajangnya kalau anak 

autis ni menjelang dewasa susah pak. Semua 

kalau kata om ga ada susah kalau kita bener-bener 
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mau nekunin, itu aja. Sama om buktinya nurut, 

udah bisa diarahin, apa-apa bisa. Yang tadinya 

ngomongnya juga kan kalau di awalnya dengan 

misalnya, jangan. Ee, dia ikuti jangan, selalu 

jangan terus. Tapi sekarang ga, kalau sama om 

jawabannya harus dirubah, ee, gamau ya, ngerti 

om ngomong gini gamau. Sekarang udah bisa, nah 

itu ada kemajuannya dari situ. jadi harus bener-

bener mendalami, kalau ga mendalami ya anak 

autis punya dunia sendiri, ga bisa diarahin 

nantinya, karep sendiri, begitu. 

B11 

Terus, om ga coba minta tante Ita buat lebih, 

mungkin lebih bisa sabar gitu sama Vigo? 

Sudah di banyak, sudah sering dikasi tahu Cuma, 

ya sewaktu-waktu kalau tante Ita lagi, lagi ga cape 

ya bagus. Tapi kalau lagi cape ya, kan tante Ita 

juga ada kesibukan. Cuma om juga ada, kan 

banyak kesibukan, lebih banyak, tapi om lebih 

mendalami. Kalau tante Ita mungkin karna 

Vigonya gamau. Kalau diajak tidur bareng aja 

gamau sama tante Ita. Gamau aja sama sekali, 

maunya sama om, udah. 

 

Tapi kalau pergi-pergi bareng masih mau? Masih mau, tapi ya tetep nyarinya, “Papa mana?” 

begitu.  

Berarti, ee, tante Ita tu walaupun, ee, mungkin 

ga deket banget sama Vigo tapi tetep sayang? 

Tetep sayang banget, ga ada istilah... 

Jadi menerima Vigo apa adanya. Iya menerima apa adanya. 

Cuma mungkin pada sat tante Ita lagi cape apa 

gimana gitu agak.. 

Ya mungkin. Oo iya sekarang kalau mandi juga 

sewaktu-waktu tante Ita yang mandiin sampai, 

sampai bersih kan. Sewaktu-waktu kan dilihat 

mandinya asal jebar-jebur gitu aja, kurang, kurang 

rapi, ee, akhirnya sama tante Ita dibersihin lagi. 
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“Mandi lagi!”, mandi lagi, nurut ceunah, nurut. 

Takut juga sama tante Ita tu, cuma lebih sayang 

sama om anak ini. Minta, ee, kalau sekolah juga 

kalau dianter sama mamanya gamau, harus sama 

om.  
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