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BAB VI 

KESIMPULAN DAN SARAN 

A. KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil analisa kasus dan pembahasan mengenai 

faktor-faktor penyebab perilaku tantrum pada remaja autis, 

didapatkan hasil bahwa faktor-faktor tersebut berasal dari keautisan 

anak dan juga faktor dari lingkungan. Kedua faktor ini saling 

mempengaruhi dan dapat menimbulkan perilaku tantrum.  

Subjek pertama Ftidak suka mendengar suara keras atau suara 

orang bertengkar ia akan menutup telinganya disertai teriakan dan 

memukul meja. Ia tidak menyukai adanya perubahan terutama pada 

rutinitas, serta faktor makanan sebagai pantangan anak autis. Pada 

subjek C perilaku berlebihan cenderung muncul apabila disebabkan 

perasaan sakit secara fisik. Faktor dari lingkungan berasal dari anak 

dijanjikan sesuatu tapi tidak ditepati, anak merasa dibohongi, benda 

milik anak diambil, faktor makanan.Subjek S yang tinggal bersama 

tantenya di Semarang sering merasakan rindu akan kehadiran 

orangtuanya. Bila orangtua S berhalangan hadir, S dapat terus 

memanggil nama orangtuanya, sambil berlarian kesana kemari, atau 

bersembunyi sambil ia menangis. 
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Dari keterangan diatas didapatkan bahwa faktor-faktor yang 

menjadi penyebab munculnya perilaku tantrum dari keautisan anak 

ialah beberapa dari anak autis peka terhadap sentuhan dan rasa sakit, 

cenderung menutup telinga bila mendengar suara keras, faktor 

makanan yang menjadi pantangan anak autis, memiliki kelekatan 

terhadap benda tertentu, dapat berperilaku berlebihan, tidak 

menyukai adanya perubahan seperti perubahan rutinitas, terkadang 

dapat menjadi agresif dan merusak dan mengamuk. 

Faktor-faktor lain yang berasal dari lingkunganseperti 

rutinitas yang berubah, timbul suara keras, barang milik anak 

diambil, faktor makanan yang menjadi pantangan anak autis, 

ucapan anak diralat, perasaan rindu akan orangtua. 

B. SARAN 

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh , ada beberapa saran dari 

peneliti, yaitu : 

1. Bagi Orangtua Subjek 

Setelah mengenal lebih jauh tentang faktor-faktor yang dapat 

menjadi penyebab dari perilaku tantrum anak, maka orang tua 

dapat berupaya mencegah atau mengurangi faktor-faktor yang 

dapat menjadi pemicu sehingga perilaku tantrum tersebut dapat 

terhindarkan. 
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2. Bagi penelitian selanjutnya yang akan memperdalam mengenai 

kasus ini : 

a. Bagi peneliti selanjutnya lebih mempertimbangkan lokasi 

berlangsungnya wawancara agar dapat lebih nyaman dan 

privasi narasumber dapat terjaga.  

b. Penelitian selanjutnya sebaiknya data didukung dengan hasil 

observasi terhadap keseharian subyek, bukan hanya saat 

melakukan wawancara saja. 

c. Peneliti selanjutnya terlebih dahulu melakukan observasi 

yang cukup lama untuk menyeleksi subjek serta melakukan 

pendekatan kepada subjek, agar lebih mengenal karakter 

subjek penelitian. Serta dapat mengantisipasi subjek yang 

akan gugur dengan memilih beberapa calon subjek sekaligus. 

 

 

 




