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PEDOMAN KODING UTAMA  

( FAKTOR–FAKTOR PENYEBAB PERILAKU TANTRUM) 

 

 

Perilaku Tantrum 

1 Menangis  

 

P.T 

2 Memukul 

3 Menggigit 

4 Melukaidirisendiri 

5 Berteriak 

 

No. Faktor-faktor Penyebab Perilaku Tantrum Koding 

1 Terhalangnya keinginan anak F.1 

2 Tidakterpenuhinyakebutuhananak F.2 

3 Sikap orang tua terhadap anak  F.3 

4 Anak merasa lelah F.4 

5 Anak merasa lapar F.5 

6 Anak merasa sakit F.6 

7 Anak merasa takut F.7 

8 Faktor makanan F.8 
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VERBATIM HASIL WAWANCARA 

ORANGTUA / WALI SUBJEK 

 

1. Ibu Siti Isyaroh (partisipan subjek F) 

Pertanyaan Jawaban Koding Keterangan 

Proses belajar F 

selama disekolah 

bagaimana bu? 

Kalau dia fokusnya ini mba matematika, tapi untuk akademik yang lain kan 

hafalan kalau anak autis itu, jadi pengertian kurang, tapi hafalan kalau seperti 

Pkn gitu susah, kan dia ngga tau artinya. 

 

Kalau hafalan cepet, kalau ulangan sini kan modelnya itu itu aja, jadi dia 

banyakan bener. kalau matematika bisa mengembangakan sendiri. Dulu 

waktu kecil sebelum sekolahkan saya ajarin satu sampai sepuluh, satu sampai 

seratus perkalian pembagian, penjumlahan terus dia bisa mengembangkan 

sendiri. 

 

F.3 

 

Kalau 

matematika soal 

cerita gimana bu 

? 

Soal cerita dia jadi bingung tapi kalau perkalian pembagian, cepat.Soal cerita 

kalau cuma sederhana bisa, tapi kalau soalnya rumit ya harus diarahkan,  

nanti habis ini kan les, lesnya semua pelajaran yang ada disini, les nya di 

Klipang. Ini baru mulai les sekitar 5 bulan. 

  

Selama les 

sudah ada 

perkembangan 

apa saja bu? 

Tulisannya kan kecil-kecil  dulu tulisannya rajin, rapi, sekarang semakin 

rengket tulisannya jadi susah dibaca, kalau disana rajin, kan gurunya cerewet 

terus. 

 

  

Sampai saat ini 

F pernah sakit 

apa? 

Waktu saya hamil 9 bulan, air ketubannya merembes, 3 hari sebelum 

melahirkan akhirnya caesar, sampai usia 4 bulan ngoceh masuk usia setahun, 

baru bisa satu kata “mamah”, habis itu langsung lari usia 18 bulan, saya 
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khawatir akhirnya saya terapikan ke RS Kariadi, ini makanya sekolah  jadi  

telat satu tahun. 

 

 Waktu kecil pernah sakit disentri, kata dokternya mungkin alergi makanan 

bayi, ini di umur 18 bulan. Saya juga ngga tau autis darimana, disentri sekali 

itu agak lama sama DB, lainnya engga. 

Apa ada alergi 

makanan yang 

lain? 

Engga ada, dikasih referensi sama dokter dan psikiater buat ngetes alergi 

makanan, tapi tempatnya saya cari sudah tutup, jadi sampai sekarang belum 

tak tes alergi.  

F.2 

 

Tapi sejauh ini 

makanan apapun 

tidak masalah ? 

Ya kalau untuk keautisannya, seperti mie, tepung, makanan ringan, ya jadi 

heboh, jadinya hiperaktif. 

Susah bila satu rumah sama adeknya, F jadi susah buat diet. Kadang kalau 

masak udah tak tekankan tidak pakai moto, ngga pakai masako cuma gula, 

kalau nuruti anak autis kasian adeknya, makanannya kayak orang stroke. 

F.8 

 

Kalau dirumah 

makan mie gitu 

bu? 

Iya kadang-kadang reaksinya jadi heboh lari-lari gitu, teriak teriak gitu.  

P.T 

 

Pernah ngga 

dirumah nakalin 

adeknya? 

Iyaa, misalkan main game kalah, lari ngejar adeknya nyubit, siapa aja yang 

dekat ya dicubit, ya ayahnya juga. Ya tantrum gitu. Kalau ada suara keras 

juga sensitif, guru dikelas kan suaranya keras dikiranya marah, sering 

nyubiti gurunya, temen temennya juga. Dirumah juga gitu. dia ngga seneng 

sama suara keras, sama suara orang bertengkar, dia pengennya yang halus 

dan disanjung sanjung.  

P.T 

 

 

Bisa diceritakan 

bagaimana cara 

merawat F ? 

Dari sekolah kelas 1 SD masih tak mandiin,terus ya tak ajarin, kelas 2 SD 

sudah bisa mandi sendiri, tapi ya masih tak awasin.  F.3 

 



124 

 

 

Kalau dalam 

berpakaian 

gimana bu? 

Sudah bisa semua, anak autis kan gitu, kalau sudah  kebiasaanya ya sudah 

bisa, pakai seragam ya sudah bisa, sudah tau pakai seragamnnya apa. 

Sebelum berangkatnya sepatunya di lap pakai kanebo, pulang sekolah sudah 

tau bajunya dilepas ditaruh di mesin cuci. 

F.3 

 

Apakah pernah 

ada rutinitas 

yang berubah? 

Ngga kalau anak autis, sudah itu ya itu, pernah suatu kali ada pentas seni tak 

kasih kaos, itu kan ngga tak pakein kaos dalem, kaos dalemnya dilepas, tapi 

dia ngga mau. Karena sudah biasa seperti itu yasudah.  

Sama tiap sore kebiasaannya  hidupin lampu sebelum mandi, semisal 

mandinya jam 4 ya hidupin lampu jam 4 

  

Interaksi 

sosialnya 

gimana bu kalau 

dirumah? 

Kalau dirumah bercanda sama adiknya, sama ponakan juga, kalo disekolah 

engga, dia cenderung cuek, mungkin ngga ada yang goda.  

  

Aktivitas 

dirumah 

biasanya 

ngapainnya aja 

bu? 

Tidak pernah main keluar rumah, lihat tv, main game sama adiknya, atau 

utak atik soal matematika, kadang saya yang disuruh bikin soal 

  

Saat ini adeknya 

kelas berapa bu? 

Skrg adiknya usia sebelas taun masih sekolah dasar, jaraknya jauh karna kan 

dulu saya takut waktu mau hamil adiknya. 

  

Interaksi F 

dengan ayahnya 

gimana bu? 

Kalau F sama ayahnyakan berangkat pagi, jadi ketemunya sore, jadi ya 

jarang. Kalau lbur gitu, jenuh dirumah minta dianterin kerumah eyangnya, 

kadang ngajak makan diluar. 

  

Pernah ngga bu 

suatu kali ngajak 

F makan di 

Ya ngga bisa, ya tak janjiin, kalo makan ngga boleh malu -maluin, ngga 

boleh teriak teriak, harus anteng, ya itu saya kasih tau dari berangkat sampai 

ketempatnya. Dulu kalo minumnya dateng, minumannya ya langsung habis, 

F.3 
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restoran begitu? 

Bisa anteng 

tidak bu? 

sekarang tak kasih tau „minumnya nanti kak, tunggu makanannya datang‟. 

 

 Sekarang kalo pergi makan diluar, saya sama adeknya turun dulu pesan 

makanan, makanannya dateng sudah siap, baru saya suruh turun dari mobil.  

Kalau naik 

kendaraan 

umum begitu 

gimana bu? 

Dulu waktu sebelum ada mobil kan masih naik bis, itu ya dikasih tau dulu 

terus menerus waktu di bis ngga boleh heboh, harus anteng, iya itu diem 

sampai ditempat, tapi itu waktu masih kecil. 
F.3 

 

Kalau perilaku 

tantrum 

disekolah 

menurut cerita 

gurunya, gimana 

bu? 

Gurunya dulu bu Fida itu suaranya keras, kadang marahi temennya, nah dia 

kan ngga suka,  langsung lari nyubit gurunya. Gurunya cerita dengan saya, 

ya memang F itu tidak suka dengan suara keras, suara orang tengkar juga 

tidak suka, yaudah dia tidak suka ya dia marah, dia kan ngga tau siswa kalau 

sama guru harus bagaimana. Guru harus dihormati gitu kan dia ngga tau. 

PT 

 

Cerita lainnya 

mungkin ada 

bu? 

 Kalo ini kemarin marah gara-gara temennya bawa hp dia mau pinjem, dia 

kan sukanya download, biasanya dia download game masakan, sama 

gurunya ngga boleh pinjem hp , ngga tau sama gurunya diapain terus hp 

nya direbut. Jadi F marah, gurunya di cubitin. 

 

Terus F mau minta mendoan temennya, sama gurunya ngga boleh, waktu itu 

dengan bu Lina. Yaudah dia marah, gurunya dicubitin. 

 

Sekarang gurunya bu Siti ya saya bilang F itu sukanya disanjung sama suara 

pelan, memang bu Siti kan suaranya pelan, jadi dia anteng, paling dipuji 

‟wah pinter F‟ “hebat” 

 

F.1 

PT 
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Suatu kali ada PR matematika gitu kita mengerjakan berdua, saya koreksi 

pakai kalkulator ada satu nomor yang salah, yang beda angkanya dengan 

kalkulator, sama dia langsung dihapus terus diganti jawabannya biar nilainya 

benar semua.  

 Ini rencana pindah Salatiga, ya ini mau tak program baru, mau bikin dapur 

yang sudah disendirikan makanannya. Kasian adeknya makannya jadi pilih-

pilih. 

F juga kalau makannya salah kan kewalahan kalau sudah besar tantrum gitu, 

kalau nyubit tenaganya kuat. 

  

Selain terapi apa 

F diberi obat 

juga? 

Obat konsumsi juga untuk merangsang otak sama keseimbangan, kecil gitu 

harganya 80 ribu, sebelumnya dulu yang 50 ribu, tapi reaksinya di F dia jadi 

lemes tapi berfikirnya cepat. Waktu tes minum obat dengan tidak minum 

obat hasilnya beda mba. Kalau minum obat dikasih taunya cepet. malah sama 

psikiaternya mau ditambahin dosis. Tapi saya ngga mau, F jadi ngga aktif. 

Sekarang ngasih obatnya saya kurangi separuh saja per-hari setiap hari 

Senin-Kamis.  

  

Selain ke dokter 

dan psikiater, 

terapi juga 

masih ? 

Dulu kan dapet dari sekolahan dari kelas 1 sampai kelas 5 terapinya 

disekolah, kalo sensori integrasi bisa semua, kata terapisnya gitu. Saya sih 

fokusnya biar F tidak heboh, tidak bisa berharap lebih. Mengurangi 

hiperaktifnya, kalu dia fokuskan jadi anteng. 

Kalau dirumah biasanya minta soal, daripada dia lari sana lari sini, ini 

sebelum puasa tak lesin renang, tapi ini belom mulai lagi. Ini renangnya ya 

bisa renang, tapi kepalanya ngga mau kena air, sampai di di ejek, terus F 

nangis. sekarang mau tak ajak basket, biar energi terkuras, jadi sampai rumah 

tinggal capeknya terus tidur.  

F.3 

PT 

 

Ketika mau tidur Kalau mau tidur , heboh , ngoceh dulu, kalau waktu 3 tahun lalu tidurnya   
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apakah ada 

masalah bu? 

mulai tidak teratur, kadang jam 10 jam 11, biasanya anak autis ngga tidur 

malah banyak. tapi kalau dijanjiin besok mau pergi ya baru mau tidur, tapi 

kalau engga ya engga  

Kalau 

bangunnya? 

Ya pagi subuh jam 4 itu sudah bangun.    

Kalau dalam 

keadaan 

sendirian 

bagaimana? 

Sering tak tinggal sering, sering bikin nasi goreng dirumah, nyiapin 

bumbunya, rasanya ya bisa pas ngelihatin saya kalau masak, Cuma ya masih 

belom berani hidupin kompor sendiri. Kalau ngga ada kesibukan ya lihat tv, 

main game. Kadang ya heboh, gebrak-gebrak jendela. Kadang adeknya juga 

mau bikinan kakaknya. Ini mau tak les‟in masak, tapi takutnya kalau sudah 

bisa nyalain kompor tak tinggal pergi kan bahaya mba, aku ngga bisa 

ngawasin. 

F.3 

 

 Iya F itu hobinya makan, Cuma kalau makan terus kan berat badannya mba, 

makan bisa 4 kali 5 kali 6 kali sehari . Ini pulang sekolah ngga tak kasih 

makan sampai malam. Ya kalau bisa makan ya 4 kali sehari. 

F.3 
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2. Ibu Retno (partisipan subjek C) 

Pertanyaan Jawaban Koding Keterangan 

C sudah boleh 

menggunakan 

handphone tante? 

Iya sudah boleh, kan buat menambah kata-kata tapi tetap saya cek, karena 

bahasanya  kurang sempurna, dan lawan bicaranya ada yang mau mengerti 

ada yang tidak, jadi saya cari yang mau berbagi, karena itu secara tidak 

langsung ya terapi untuk anak jaman sekarang, khususnya buat anak autis, 

tapi tetap dikontrol agar tidak salah pergaulan. 

F.3 

 

Dalam hal 

interaksi sosial C 

bagaimana tante? 

Kalau tentang C untuk sosialnya semakin hari semakin bagus, ini saya 

arahkan untuk sosialisasi ditingkat pendidikan  pun saya ambil yang umum 

dan khusus, juga waktu kecil sampai sekarang tetap berhubungan dengan 

dokter dan alternatif, itu untuk menumbuhkan tingkat interaksi sosialnya. 

F.3 

 

Kalau perilaku 

tantrumnya 

gimana? 

Kalau mengenai tantrum itu dia muncul bila ada keinginan dia atau maksud 

dia yang tidak tercapai dari dia diem, kecewa,menahan emosi sehingga itu 

baru timbul tantrum, itu kalau C, faktor lain , ada faktor makanan juga bisa 

menimbulkan tantrum 

F.1 

F.8 

 

Untuk perilaku 

tantrumnya C, ada 

cerita kah? 

Ada cerita seperti saya contohkan, kenalan sama mba, tp mba cuma „say 

hello’ tapi tidak merespon, sedangkan dia baru menggebu-gebunya ingin 

berkenanlan, ingin cerita atau tanya hal-hal sederhana seperti, namanya 

siapa?, rumahnya dimana?, punya adik tidak?, punya kakak tidak?, nama 

ayah ibu. 

Ya sewajarnya orang berkenanlan. Tapi tidak mendapatkan respon, nah itu 

membuat kecewa, nanti ada lagi siapa, itu kan menumpuk. 

 

Versi yang lain, misal mba menjanjikan sesuatu seperti, „nanti aku main 

kerumahmu ya‟, „nanti kita main bersama‟, atau‟ janji  membelikan 

makanan‟ tapi kenyataannya tidak terjadi. Itu kan membuat kecewa, yang 
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umum aja kecewa, anak autis juga sama. 

 

Lainya lagi tentang kebohongan, anak autis tidak bisa dibohongi, nanti itu 

akan menimbulkan kecewa. Disitulah akhirnya timbul emosi, timbul 

tantrum. 

Kalau C merasa 

kecewa 

tantrumnya 

gimana? 

Tergantung, autis satu dengan autis lainnya berbeda. Kalau C itu sekarang 

baru mengenal nangis, dulunya tidak mengenal nangis, arti nangis yang 

sesungguhnya iya tidak paham. Arti nangis yang sebenarnya harus keluar 

air mata, rasa sedih, rasa kecewa, raut muka kan keliatan kalau anak autis 

kan datar, nah sekarang dia sudah bisa merasakan, ini munculnya baru -

baru aja sejak usia 17 tahun. 

PT 

 

Kalau dulu 

nangisnya 

gimana? 

nangis ya nangis tanpa sebab, datang sendiri mungkin daya khayalnya dia, 

imajinasinya dia yang main, kalau sekarang sudah ada rasa yang main, 

rasa kecewa, rasa sakit hati, jengkel, marah. 
 

Nah itu baru kemarin ini saya dihajar lahir batin, gejolak C bersaman 

dengan masa pubertas, tapi kalau mba kan bisa mengendalikan, kalo anak 

autis kan engga, datar. Itu pubernya ya ingin berkenalan, merasa sudah 

tidak autis mungkin, ingin berkenalan dengan anak yang normal dengan 

berbagai perlakuan itu tadi sehingga menimbulkan tantrum. Ingin 

mengenal lawan jenis, selayaknya anak abg ingin naik motor, jalan jalan 

sama teman, itu kalau tidak terjadi timbul amarah timbul tantrum.  

 

Itu tahun kemarin sering terjadi sampai saya kuwalahan cara 

menanganinya. Karena dulu dia pernah hilang 3 kali, bagi saya itu trauma, 

jadi sekarang apapun saya selalu mendampingi dan mengarahkan mana 

F.1 

F.3 
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yang boleh mana yang pantas, mana yang harus diperlakukan dengan sopan 

santun. Disitu orang tua berperan. Baik yang normal pun kalau tidak 

dirahkan juga hasilnya beda. 

Kalau anak normalnya biasanya ngeyel, melawan, kalau anak autis kan 

tidak, aku minta itu ya itu, kalau engga ya aku marah. Marahnya bisa 

nangis, teriak, hentakan kaki, loncat-loncat, atau mungkin marahnya mukul 

diri sendiri, kan macam macam. 

Kalau C 

tantrumnya 

gimana tante? 

Kalau C itu kebetulan menghentakan kaki, sama greget yaa, sama teriak, 

nah sekarang diluncurkan dengan nangis juga, itu juga ngga kenal tempat, 

bisa dirumah dipasar, bisa di mall, di jalan raya, itu juga ngga tau malu 

engga peduli, disini orang tua berperan. Ngasih tau sudah besar tidak sopan 

tidak pantas, malu dong.  

 

Orang tua juga nge -push terus, tidak henti tidak mengenal waktu, kalau 

mempunyai anak kebutuhan khusus dibutuhkan kesabaran hati, mental 

kuat, mental baja.  

PT 

 

Bagaimana 

merawat C 

dirumah? 

Kebetulan sekarang dia sudah bagus, untuk merawat rumah, tempat 

tinggal. Jadi diberi pengertian rumah itu untuk apa, siapa yang ngerawat.   

Ngerawatnya juga bersama-sama, jadi C sekarang sudah bisa nyuci baju 

sendiri, cuci piring, masak, nyetrika, merawat kamarnya sendiri, seminggu 

sekali sprei diganti dicuci, ngelap-ngelap perabotan, itu C bisa melakukan. 

F.3 

 

Gimana dulu 

mengajarkan C 

untuk bisa mandiri 

? 

Gini kalau saya sistimnya mengarahkan dan membimbing, saya tidak 

pernah menyuruh, langsung mempraktekan memberi contoh. Kalau anak 

normal kan engga, „nanti dulu‟, „sebentar‟,  „nanti‟,  nah kalau saya engga. 

 „katanya punya rumah, ya harus dirawat bersama-sama‟. Semisal mama 

punya 5 pekerjaan, masak, cuci baju, cuci piring, setrika, nyapu.  C maunya 

F.3 
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yang apa? Misalnya mau cuci piring, sama nyapu. 

 

 Ya oke kita kerjakan sama-sama. Kalau anak seperti ini hasilnya apapun 

harus disanjung jangan dibilang jelek, jangan dibilang ngga bersih, semisal 

nanti ada yang kurang bisa sambil diajarkan gimana yang baik. Kita 

arahkan gimana caranya, biar ngga ada tikus, kecoa dan lain lain.  

 

Makanya sampai sekarang C jadi anak yang pembersih, dia sampai bersihin 

muka kalau mau tidur, baju langsung digantung atau ditaruh dicucian baju, 

jadi step by step, tapi kita harus memberi contoh. 

tapi bila dia melakukan kekeliruan, dikasih tau masih kayak gitu, saya ada 

triknya, “ini masih kepake ngga”,semisal naruh  tas tidak ditempatnya, 

kalau sudah tidak kepakai ya dibuang di tong sampah. Padahalkan , itu 

kepake jadi harus ditaruh ditempatnya. 

 

Jadi kita memperlakukan itu nyata, jangan dilarang, nanti dia takut, justru 

kalu dia takut harus dikasih tau ,kenapa mesti takut, ada apa? Kenapa? 

Takut sama siapa? Kita jelaskan, kalau saya sistemnya begitu. 

 

Begitu juga terhadap sesuatu yang dia tidak suka.   Harusnya kita 

mengarahkan kebalik, jadi sebaliknya. 

Kalau C tidak 

suka apa? 

Kalau C tidak suka sama orang gila, dia takut. Pernah suatu kali ada 

kejadian waktu saya pergi dengan C naik motor, waktu di lampu merah 

tiba-tiba ada orang gila yang menghampiri, dan memukul kepala saya, kena 

helm. Disitu C melihat langsung dengan mata kepala, jadi dari situ C 

langsung men-judge , orangnya kotor, bau serba yang jelek jadi dia takut. 

F.3 
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Kebetulan dia orangnya pembersih. Jadi sampai sekarang takut. 

 

Nah disitu kita orang tua berperan lagi.  Kita mengajarkannya harus 

dibalikan, jadi seharusnya mba C sayang sama orang gila itu, dia tidak 

punya tempat tinggal, otomatis dia tidak bisa tidur, terus tidak mandi karna 

tidak punya kamar mandi, dia tidak punya baju, dia tidak bisa makan, 

karena ngga punya duit.  Kita harus membalikan semua itu, kita contohin, 

seolah olah itu teman mama, mama kasih uang ngga papa kan? Nah coba 

kasihin ke orang itu. ini dengan orang gila yang lain. Kebetulan dia mau, 

dan mau terima juga. 

Sampai sekarang 

C masih takut 

sama orang gila? 

Iyaa, apalagi kalau dia lihat, mama nya harus lihat, kalau saya ngga mau 

lihat kepala saya ditolehkan keorang itu, ya saya kaget tapi apa boleh buat, 

anak seperti itu memang diulang-ulang.  

Jadi kita tidak boleh menyerah, harus di dorong terus.  Makanya harus 

dibekali sabar, tegar, semangat,  mental baja, penuh dengan kasih, Tuhan 

pasti kasih jalan, kalau  niatnya baik pasti hasilnya baik. 

  

Kalau tantrum 

yang disekolah 

tante? 

Biasanya dia sudah mengkhayal dulu, sudah terimajinasi, kalau tidak 

diwujudkan nanti akan diulang ulang terus pembicaraan itu.Tapi saya 

ngasih syarat, kalau pergi harus diem, ngga boleh rewel. Nanti biar pola 

pikirnya tidak kesitu terus, biar tidak tantrum 

 

 

Nah itu pernah terjadi ketika dia  mau haid, timbul emosi, kalau anak 

normal bisa kendalikan, kalau anak kayak gini kan tidak bisa, jadi teriaklah 

dia, nangis disekolah. Bisa kapan saja dan dimana saja ini timbul, entah 

dipasar, dirumah, disekolah, di mall, ya ngga mau tau, aku mau marah ya 

F.3 

PT 
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marah, nangis ya nangis. Jadi sering bikin kaget orang.  

 

Kita ngasih pengertian kalau dia sudah dewasa, orang dewasa itu harus 

mengerti, harus memahami kondisi apapaun, tidak mudah marah, harus 

memberi contoh yang baik buat adik adiknya, kayak yang ke anak-anak 

SD, SMP 

Gimana dengan 

faktor makanan 

yang 

menimbulkan 

tantrum ? 

Kalau anak yang tantrum berhubungan dengan makanan, seperti susu, gula, 

susu, coklat, madu, pewarna, pengawet, makanan siap saji.Iyaa itu harus 

dijelaskan kenapa tidak boleh makan ini, ya saya kasihin, tapi kemudian 

satu jam dua jam dia marah marah..  

Nah kita kasih pengertian , tidak boleh makan mie. Kalau mau makan mie 

siap marah-marah.  

 

F.3 

F.8 

 

Selain makanan 

mungkin ada lagi 

tante? 

Setau saya dari makanan , kekecewaan dan tidak bisa dijanjiin, sama 

kalau dia berimajinasi. Anak autis kan khayalannya tinggi, kalau 

tidak sesuai dengan khayalannya, sama kalau mau haid 

Nah itu bisa timbul tantrum. 

  

Sampai sekarang 

C masih 

mengikuti terapi 

atau konsultasi ke 

psikiater? 

Ketika tau C autis, ya dia terapi, di dokter terus selama 5 -6 tahun. 

Kalau sekarang terapinya tinggal perilaku sama penggunaan uang. Kalau 

yang lain dia sudah saya anggap bisa, ya mandirilah dari pakai baju, 

dandan sudah bisa sendiri.  

  

Kalau ditinggal 

dirumah sendiri 

pernah? 

Pernah tapi tidak lama. Saya sama C di Semarang kan tinggal berdua, 

kakak yang nomor 1tinggal di Kalimantan, ayahnya sama kakak nomor 2 

tinggal di Jogja.  Ya saya mondar mandir 5 hari di Semarang, 2 hari di 

Jogja, minggu sore saya pulang lagi ke Semarang karena Senin C sekolah. 
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  Sudah lima tahun ini, sebelumnya juga kayak gitu, saya bolak balik 

Cirebon -Jakarta 

Tapi C tinggalnya 

sama tante terus? 

Iyaa, karena papanya orang lapangan jadi jarang ketemu, dua bulan sekali 

paling baru kumpul semua. Atau satu bulan sekali 

  

Hubungan C 

dengan kakaknya 

gimana tante? 

Komunikasi bagus, kakak saya beri pengertian harus memperlakukan adik 

kayak biasa, kalau tantrum dia harus sabar, karna nanti kan jadi pengganti 

orang tua, jadi waktu tenaga banyak buat adik jadi jangan cemburu. Ini 

juga berguna buat nanti agar tidak terlalu merepotkan. Jadi dimohon 

pengertiannya. Kalau saya tanamkan seperti itu. 

 

Itu jangan dianggap sebagai beban, itu anugerah titipan Tuhan yang harus 

dibina, karna kita yang diberi anak seperti itu dipercaya sama Tuhan.  

F.3 

 

Aktivitas makan 

dan tidur pernah 

ada masalah 

tante? 

Dulu iya, kan semua proses, sekarang malah C bisa masak sendiri. 

Mungkin dari melihat dia bisa belajar. C itu modalnya dari otak, mata dan 

telinga, udah langsung jalan. Alat musik juga gitu, semuanya otodidak, 

melihat mendengar langsung jadi. Mungkin sudah bakat alam. 

 

Kebetulan  ketemu guru disini, yang mau mengerti, memahami  mau  

menerapkan dengan cara beliau jadi diterapkan semestinya. 

  

Adakah tes yang 

menyatakan kalau 

C autis? 

Ada, jadi dulu kita ngetes C, dari DNA rambut itu magnesium, plegmiun, 

dan plembem tinggi. Tapi itu suratnya di Jogja. Tes IQ itu ada di 

Semarang. Tapi yang lainnya di Jogja. 

  

Kemarin  C 

sempat emosi saat 

disekolah ya 

Kebetulan saat ini C sedang terlambat haid, sehingga segala sesuatu serba 

sensitif, artinya badannya tidak enak, keinginannnya harus tercapai, kadang 

timbul emosi tinggi, kalau keinginan tidak terpenuhi, daya khayalnya 

F.6 
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tante? tinggi, sehingga menjadi tidak nyaman di dirinya, bisa timbul emosi 

 

Seperti kemarin Kamis waktu disekolah, saya sudah feeling, dari rumah 

sudah trouble, dan disekolah pasti akan terulang lagi. 

 

 

Saat dirumah 

sudah gimana? 

C tanya terus kapan dia haid, jadi kalau dia tanya diulang ulang terus, itu 

pasti akan terjadi sesuatu, sesuatu itu bisa tantrum, atau ada permintaan 

khusus, atau dia sedang mengatur strategi rencana sesuai dengan keinginan 

dia, entah berpergian, makan bersama, main kerumah teman.  

  

Jadi C sudah 

punya keinginan 

sendiri ya? 

Banyak, kadang satu sisi belum terlaksana dia sudah ada program lain. 

Daya khayal C itu banyak dan tinggi, kadang kita tidak terjangkau, saya 

akui dia anaknya cerdas. Kadang dia mengatur strategi, itu juga dia bisa, 

saya sebagai orang tua sudah 17 tahun kewalahan. Kadang kalau saya 

sudah jengkel saya ngekang walaupun hasilnya jelek. 

 Karena tidak tercapai pasti dia timbul emosi. Tapi saya tegas, mana yang 

bisa mana yang tidak bisa, mana yang boleh dan tidak boleh.  

 

Kayak kemarin disekolah itu kenapa akhirnya pak Bambang  meminta C 

pulang, karena belum pernah melihat C kalau terlambat haid C marahnya 

kayaknya apa. Nah kemarin baru lihat C mukul meja, sedangkan pak 

Bambang pernah stroke juga. Untuk antisipasi jauh-jauh hari saya sudah  

komunikasi, C lebihnya begini kurangnya begini, enaknya gimana..kalau 

mengijinkan  kurang lebihnya itu saya trimakasih , disisi lain terutama 

disaat C trouble  saya mengajukan gimana kalau pelajaran hari itu menjadi 

PR biar semua bisa jalan. Saya mengatur semuanya terutama masalah 

F.3 

PT 
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waktu. 

 

 Saya jujur kalau C jelek saya bilang jelek, C bagus , moodnya bagus ya 

saya bilang bagus. Saya orangnya apa adanya, kebetulan sifat anak autis 

kan juga apa adanya, jujur, tidak neko-neko, merah ya merah, hijau ya 

hijau, jelek ya bilang jelek, suka ya bilang suka, apa adanya sesuai dengan 

kata hati. Nah itu kadang dia tidak mengenal tempat. Kekurangannya anak 

ABK khususnya autis ya seperti itu. 

 

Saya tertarik 

dengan strategi 

yang tadi tante 

ceritakan, 

mungkin ada 

cerita? 

Kita tau C ada keinginan, jadi kita harus lebih pinter kalau engga, dia tahu 

kelemahan mamanya, itu jadi senjatanya.  

Contoh, ini kita lagi ngobrol serius, nanti C datang dan mengajak mamanya 

„ma besok kerumah mba A B C  ya rumahnya disini‟, sebenernya C tau 

kalau mamanya akan menjawab „tidak‟.  

 

 

Tapi karena kita baru ada pembicaraan serius, otomatiskan kalau kita 

sungkan  kita akan menjawab „ya nanti‟. Itulah yang menjadi pegangan C. 

Kata-kata itu. Disitu kita harus pintar atur strategi „mama belum bisa jawab 

ya‟, „tunggu mama masih ada pembicaraan serius dengan tamu, belajar 

sabar, belajar mau memahami‟. 

Tapi kadang dia ngga mau tau, ngotot terus. Nah disitu kita harus tegas, 

„bisa tapi besok, dengan catatan, kalau tidak hujan, makan dulu, kerjakan 

PR dulu‟, jadi untuk reward. Jadi kita harus jeli, ada tarik ulur saling 

menguntungkan. 

 Kalau diturutin terus dia kan  taunya ini rutinitas, jadi dia serba enak, serba 

F.3 
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terpenuhi, kayalannya dia aku minta pasti dikasih.  

Nah itu dia harus tau juga mengenal, rasa sakit itu kayak apa, rasa gembira 

kayak apa, rasa kecewa. Itu harus tau dia. Disini kita harus  punya trik, „oke 

mama memenuhi dengan syarat‟ kalau sudah mengerjakan sesuatu, seperti 

mengerjakan PR dulu, belajar dulu, pekerjaan rumah ya entah nyapu, 

ngepel dll. Itu secara tidak langsung mendidik anak kita.  

Yang dulunya dia ngga mau, sekarang jadi mau ngga mau mengerjakan, 

dengan  imbalan positif tidak apa-apa.  Tapi bila dia melakukan itu ada 

yang kurang cocok dengan kita, semisal kurang bersih jangan dibilang 

kalau itu jelek, harus disanjung, kenapa? Karena bila nanti kita ada 

permintaan itu lagi, dia  mau ngerjain.  

Semua butuh proses, yang penting dia mau dulu. Ini diajarkan step by step, 

nantinya pelan pelan dia akan mandiri. 

 

Dulu awalnya 

bagaimana tante 

mengajari cara C 

komunikasi? 

Awalnya C usia 2 tahun dinyatakan autis. Bahasanya tidak jelas, tidak ada 

artinya, nangis tanpa sebab, marah tanpa sebab, teriak-teriak, sehingga 

orang pun pusing, kalau ngga cocok dia nangis. Komunikasi ngga jelas ini 

sampai usia 8 tahun. 

 

Dari situ dengan sentuhan kasih, artinya setiap gerakan itu saya artikan, 

misalnya ingin jalan, dulu biasanya dia narik, tapi tetep tiap kali mau tidur 

saya becerita, entah dia mau mengerti atau tidak, tapi saya yakin suatu saat 

dia akan mengerti.  

 

Akhirnya lama-kelaman dengan belaian, kasih sayang, ketekunan, kejelian, 

dengan semangat tinggi, tidak saling menyalahkan, yakin pasti ada sesuatu 

  



138 

 

 

dibalik itu.  

Saya dulu mengajarin step by step. Contohnya mengajari meja, itu bisa 

sebulan dua bulan, satu benda bisa lebih dari 10 pertanyaan, seperti meja 

fungsinya buat apa, warnanya, ukurannya, bentuknya dll. Disitu kita 

ngajarin satu-satu, ini pintu, ini lantai, sendok . 

 

 Kalau bayi seperti sendok, garpu, mau  makan, dll dia ada feeling, lihat 

mamanya dia akan  mencerna langsung. Tapi kalau anak autis itu cidera 

otak. Jadi tetep kita dorong terus, kadang orang tua sampai patah semangat, 

segalanya sudah diberikan tapi tidak ada hasil, tapi jangan menyerah, usaha 

terus. 

 

 

Kalau hubungan C 

dengan ayahnya 

gimana? 

Ayahnya orang lapangan, sekarang sudah pensiun terus kena stroke. 

Papanya di jogja, makanya saya bolak balik jogja. Mulai Januari ini saya 

sudah minta berhenti.   

  

Awal-awal 

papanya C tau C 

autis, kemudian 

mendidik C 

bagaimana? 

Untuk mendidik semua sepenuh ya saya, karna papanya orang lapangan, 

jadi jarang pulang. Semua anak-anak bertiga saya yang handle.  

  

Kembali lagi 

waktu C tantrum 

kemarin 

disekolah, itu 

tante gimana 

Setelah ditelpon Pak Wahyu saya langsung naik ke kelas, kata Pak 

Bambang dia habis mukul meja.  

Saya deketin C, saya tanya ada apa tapi tidak mau menjawab. Yaudah saya 

peluk, saya halus dengan kata  kata akhirnya mau pulang. Sesampainya 

dirumah saya bikinin teh panas, terus saya suruh tidur. 

PT 
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menenangkan C?  

Intinya dengan belaian kasih, dulu saya peluk, sekarang badan C sudah 

lebih besar. Terus kita usap punggungnya, sambil kita ajak buat doa, biar 

tenang, nanti setengah berdoa dia teriak, saya minta ulangi lagi doanya.  

Kalau dia nadanya semakin tinggi, kita juga semakin tinggi, agar dia 

terkontrol. Kalau mau marah silahkan tapi tidak boleh keras-keras, malu.. 

sudah besar.. tidak mau kan dibilang anak kecil. 

 

Ini semua harus diberi contoh, karena kasih tanpa perbuatan itu sia-sia. 

Tegas sama kasar itu beda. Tapi kalau anak main tangan juga harus dikasih 

tau. Makanya C tidak suka nonton sinetron, dia sukanya yang hiburan, 

lagu-lagu atau yang berita.  

 

 

 

 



140 

 

 

3. Ibu Sri Intarti (Partisipan Subjek S) 

 

Pertanyaan Jawaban Koding Keterangan 

Bagaimana S 

dalam 

bersosialisasi, 

bisa disekolah, 

maupun 

dirumah? 

Kalau di sekolah saya kurang tau, tapi kalau dirumah itu kebetulan 

anak-anak saya, berdua cewek semua suka ngajak main, suka kejar-

kejaran dirumah. Semisal ketemu tetangga yang sudah kenal, 

sukanya minta salim. S juga suka peluk bantal yang bergambar 

hello kitty, boneka, yang lucu-lucu.. 

 Dulu kalau ketemu anak kecil sukanya gemes, jadi ingin meluk, 

sampai anak kecilnya nangis. 

Dari situ dikasih tau, kalau ketemu anak kecil diberi tahu, „itu adik 

kecil, disayang, tidak boleh digemesi‟. sekarang sih kalau ketemu 

anak kecil sudah biasa saja. 

Kalau untuk sosialisasi dengan orang asing atau orang luar masih 

belum bisa, tapi untuk tetangga yang sudah dia kenali mau 

interaksi. 

F.3 

 

Suka main 

keluar rumah? 

Kalau main ya kadang-kadang, suka keluar rumah masuk kerumah 

tetangga yang sudah dikenal. Biasanya kalau disini dirumahnya bu 

Siti, beliau malah senang kalau S main kesana, karna S sukanya 

menata barang-barang dagangan disana. Kalau ngga ya bolak balik 

kalender. 

  

Ada tidak dari 

tetangga disini 

yang keberatan 

dengan 

kedatangan S? 

Sebelum S datang dan tinggal disini, saya sudah sosialisasi dengan 

tetangga sekitar, kalau saya mau kedatangan keponakan yang autis 

dan tinggal di tempat saya. Juga mau sekolah disini, mungkin akan 

jadi rame, dan saya yakin S itu bukan anak yang perusak. Justru S 

sukanya malah merapikan barang-barang.  

  



141 

 

 

Banyak tetangga yang berkenan, tapi ada juga yang tidak berkenan, 

tapi kan S tidak tahu apa-apa, maksudnya kan dia tidak seperti anak 

pada umumnya. Anak normal kan keluar masuk rumah orang, 

malu, sungkan dll. 

Dengan 

tetangga yang 

kurang 

berkenan 

bagaimana 

tanggapannya 

bu? 

Saya coba ngasih pengertian, kalau anak autis itu tidak perlu 

ditakuti, waktu saya ngantar S ke sekolah itu ya banyak anak-anak 

datang menemui saya, minta salim, yasudah begitu saja. 

 

Memang ada anak yang tipikalnya menyakiti orang lain, tapi kalau 

S, menyakiti diri sendiri saja tidak apalagi menyakiti orang lain. 

 

Kalau S sudah mulai gemes, meluk kenceng gitu, ya saya bilang 

sakit, lepas.. 

Wujud perilaku yang ditunjukan S kalau tidak suka itu ibu jarinya 

dipukul-pukulkan ke mulut berulang kali, jadi seperti gerakan yang 

terus menerus, itu sampai kapalan tangannya. Jadi semakin S tidak 

suka, emosi gitu kali yaa, itu tangannya semakin kenceng. 

 

PT 

 

Kalau sudah 

begitu 

biasanya di 

apakan ? 

Ya tangannya saya pegangi, terus saya tanyai, mas S kenapa? 

Ditanyain gitu ya dia jawab, „S marah‟ „S marah‟. 

Kayak waktu orang tuanya datang kesini, terus pulang nda pamitan 

dulu sama S gitu, dia marah, tangannya gerak terus makin kenceng, 

teriak teriak, lari-lari keliling rumah.. gitu terus 

PT 

F.2 

 

Kalau 

berpergian gitu 

naik motor 

Kalau boncengan gitu ya bisa, sudah duduk, pegangan ya anteng, 

cuma saya masih belom berani ngajak jalan-jalan jauh, masih 

seputar rumah ke sekolah. Kalau jauh saya takutnya ada klakson,  

F.3 
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gimana? kan dia sensitif dengan suara keras, sensitif di bagian sekitar 

kepala, semisal di goyang gitu kan kita yang boncengin ikutan 

goyang, kan bahaya. 

kalau dirumah 

selain gemes-

gemes, 

mungkin ada 

yang lain? 

Kalau ketika dia bener-bener merasa senang, ada yang tidak 

berkenan, tangannya itu goyang terus apalagi kalau dia tidak ada 

aktivitas. Mungkin itu wujud dia menyampaikan perasaannya, 

mungkin ya.. 

Selain itu S sukanya menekan-nekan ibu jarinya sendiri sampai 

tangannya berdarah. Padahal kuku itu ya ngga ada, mungkin saking 

kuatnya tenaganya. Biasanya di tekan-tekan ibu jarinya ini ketika 

nonton tv, jadi matanya bisa fokus, tapi ya itu ibu jarinya ditekan 

tekan terus sampai berdarah kulitnya ngelupas. 

 

Atau saking gemesnya dia bisa teriak. Waktu awal-awal pindah 

kesini, itu S nangis, ditinggal bapaknya. Manggil-manggil nama 

bapaknya terus. Tapi ya setelah saya kasih pengertian kalau 

bapaknya pulang itu buat kerja, dan disini mas S sekolah. 

F.3 

PT 

 

Kalau untuk 

aktivitas 

sehari-hari, 

seperti mandi 

begitu? 

Kalau mandi masih diberi aba-aba, belum bisa mandiri. Jadi saya 

dari luar memberi aba-aba tahapan mandi, seperti buka baju, sikat 

gigi dll. Dulunya kalau mandi tidak berani tutup pintu, takut 

dikamar mandi sendiri. Tapi ya semakin besar badannya ya 

diajarkan, buat lepas baju di dalam kamar mandi. 

 

Saya sudah kepengen ngasih visualisasi tahapan mandi, ditempel 

dikamar mandi gitu, tapi sampai sekarang masih belum dapet 

gambarnya.  

F.3 
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Kalau 

memakai 

seragam 

harian? 

Iyaa dia sudah bisa pakai baju sendiri, nanti saya rapikan lagi. 

Terus S itu tidak suka disisir, dia kan sensitif dibagian kepala, 

telingan begitu, jadi kalau disisir seperti orang geli itu 

  

Ini apakah S 

sudah 

diperbolehkan 

main 

handphone? 

Sudah boleh, tapi bukan handphone tapi i-pad, itu pun hanya saya 

berikan kalau libur sekolah, jadi saya membuat waktunya belajar ya 

belajar, sekolah ya sekolah. 

 

F.3 

 

Kalau i-pad 

nya diminta, 

atau dipinjam 

gitu boleh? 

Oh ya boleh, sama S pasti langsung dikasihin, dia jiwa sosialnya 

tinggi, dia punya makanan apa, temennya minta ya dikasih, lagi 

asik main i-pad ada yang mau pinjam ya dikasih. Cuma dia kalau 

lagi serius main i-pad dideketin gitu pasti dia langsung pergi, i-

padnya ditinggal. 

 

 

S suka sam 

lambang-

lambang ya? 

Iyaa dia seneng kalau ada lambang begitu, perkalian gitu juga 

sudah hafal, nama pulau-pulau, ibu kota provinsi gitu, dia 

hafal.Kadang sama adek-adeknya atau dengan saya suka dikasih 

soal-soal disuruh jawab, iyaa gitu bisa. Kalau ada yang kelupaan 

nanti dia naik ke kamar, kan dikamar itu kayak ada poster macem-

macem, nanti lihat itu sebentar, kayak nyontek hhehe.. 

F.3 

 

Kalau tentang 

makanan? 

Waktu awal datang kesini itu, saya kan ngga tau kalau anak autis 

itu ada pantang makan. Baru setelah saya ikut sosialisasi, saya tau, 

kalau gandum, cokelat, kue seperti itu tidak boleh. 

Dulunya saya kebiasaan sebelum tidur malam saya kasih susu milo, 

karena sekarang saya tahu itu tidak boleh, saya ganti dengan 

teh.Sehari harinya dia minum air putih, malamnya baru teh manis. 

F.3 
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Kalau S dalam 

keadaan lapar 

begitu? 

Iyaa dia kalau lapar bilang „S mau makan‟,nanti dia ambil meja 

kecil yang dibawah rak komputer, makan duduk disitu, kalau sudah 

selesai ya dikembaliin lagi seperti semula. 

 

S itu kalau makan sukanya dikasih brambang goreng, kalau 

brambang gorengnya habis, pasti minta dibelikan terus, kalau saya 

janjikan besok beli, besok pasti ditagih janjinya. 

 

Kalau ada masakan yang dia tidak suka, pasti minta dibuatkan telur 

kecap. Kalau tidak suka gitu ya tidak marah, atau dia tetap makan 

yang tidak disuka tapi makannya lama. 

  

Semisal ada 

makanan yang 

jadi pantangan 

S, tapi S mau 

makan gitu 

gimana? 

Orang rumah pasti sudah mengingatkan, „S itu gandum, itu coklat, 

S tidak boleh‟ dibilangi gitu ya langsung nurut, engga yang coba-

coba buat ambil makanannya gitu, tidak. 

 
F.3 

 

Tadi itu kan S 

bisa menekan 

ibu jarinya 

sampai 

berdarah, 

waktu diobati 

bagaimana 

reaksinya? 

 

Iyaa dia teriak-teriak kesakitan, S itu kan anaknya tidak kuat sakit, 

jadi kadang tidak kenapa-kenapa dia suka kesakitan sendiri. Itu ibu 

jarinya setelah dikasih betadine gitu yasudah, dia tidak teriak teriak 

lagi. 
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Ketika S 

merasa 

badannya 

kurang enak, 

mungkin 

pusing gitu, 

biasanya 

gimana? 

Dia bilang sama saya, atau sama mbanya, „S pusing, kepala S sakit‟ 

nah nanti dikasih obat sama mbanya, habis dia minum ditanyain 

„masih sakit?‟ nanti jawabannya „sudah tidak‟ 

  

S takut akan 

gelap tidak ya? 

Dulu iya, waktu gelap gitu mulutnya suka meracau, tapi ya ditegur 

saya, ditegur omnya dia bisa diem. Sekarang kalau tidur lampu 

pasti matiin, habis pakai kamar mandi gitu ya lampu langsung 

dimatikan, ruangan yang tidak kepakai, lampunya pasti S matikan. 

  

Orangtua S 

kan tidak 

disini, 

seminggu 

sekali 

berkunjung, 

sikap S gimana 

kalau bertemu 

dengan 

orangtuanya? 

Ketawa terus dia, senyum-senyum. Terus datangi mobilnya buka 

bagasi yang pertama dia cari pasti pisang ambon, kalau tidak 

dibawakan pisang ambon, biasanya dia langsung lari lagi masuk 

rumah. Nah kalau udah gitu biasanya saya panggil lagi saya minta 

bawakan tasnya bapak-ibunya.  

Iya  mau bawakan, tapi nanti bawanya sambil males-malesan gitu. 

 

Terus kalau ada orangtuanya, diingatkan sama orang rumah 

misalnya „hayo S jalannya tidak boleh jinjit‟ atau „ayo tidak boleh 

gemes, tangannya‟ itu tidak mau nurut dia, biasanya kan langsung 

nurut. Mungkin karena dia merasa ada perlindungan orang tuanya 

jadi dia tidak mau nurut. 
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Bila sedang 

rindu 

orangtuanya, 

ingin bertemu, 

S sikapnya 

bagaimana? 

Dia panggil-panggil terus nama bapaknya, nama ibunya, diulangi 

terus. Kadang sampai nangis, kalau memang waktunya sudah dekat 

orangtuanya mau ke Semarang ya saya beritau, biar dia tenang.  

Atau saya kasih pengertian, kalau bapak ibunya disana kerja, jadi 

belum bisa ke Semarang. 

 

Pernah suatu kali orangtuanya datang waktunya mundur, tidak 

sesuai sama yang dijanjikan, sedangkan S sudah tau, itu seharian 

dia teriak teriak, sambil lari, kadang sampai ngumpet duduk diam 

gitu..tangannya dipukul-pukulkan ke mulut, gara-gara orangtuanya 

datang tidak tepat waktu. 

PT 

 

Disini tidurnya 

sama 

kakaknya, 

pernah tidak S 

ini berantem 

dengan 

kakaknya? 

Saya kurang tau ya, tapi pernah suatu kali, habis dari kamar, S itu 

turun kebawah sambil teriak-teriak „mas Anang nakal‟ gitu terus 

sambil tangannya nunjuk keatas. Saya tidak tau itu diapakan, tapi 

ya tetep kakaknya saya tegur. 

 

Apalagi kakaknya itu kan suka bikin tugas sampai malam, sambil 

nyetel tv, nah kalau sudah gitu kan S pasti ikutan nonton, kan itu 

bahaya. Saya pasti tegur kakaknya, kalau bikin tugas tv dimatikan, 

biar adiknya bisa tidur, biar tidak nonton yang aneh-aneh. 
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HASIL TRIANGULASI SUBJEK 1 

1. Guru Wali Kelas Bapak F (26 November 2014) 

Pertanyaan Jawaban 

Dalam satu kelas ini sepertinya tidak semua autis 

ya pak ? 

Tidak, di kelas ini di campur antara yang autis dan tuna grahita, 

dikelas lainnya juga begitu 

Kenapa dibuat seperti itu pak? Dari pihak sekolah sendiri berharap ada komunikasi yang dapat 

terjalin antara anak autis dan tuna grahita itu sendiri, karena anak 

autis cenderung hidup dengan dunianya sendiri jadi komunikasi 

interpersonalnya cenderung kurang sedangkan anak tuna grahita 

mereka cukup aktif dan cenderung memulai obrolan lebih dahulu 

Kalau F (Subjek 1) sendiri dikelas bagaimana pak 

? 

F itu suka pelajaran matematika, dia suka kalau hitungan seperti itu, 

menulisnya juga cepat tapi ya tulisannya jadi susah dibaca, kalau 

diminta nulisnya pelan-pelan bisa sih tapi ya paling bertahan sebentar 

habis itu nulis cepat lagi 
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Untuk perilaku F sendiri bila di dalam kelas 

bagaimana pak? 

Ya seperti itu mba, dia suka mainan kursi digoyang goyangkan 

kebelakang, kadang suka jalan mondar mandir sambil teriak teriak, 

pernah suatu kali dia lari keluar kelas buat antisipasi kelasnya sering 

saya kunci, saya takutnya kalau mengganggu kelas lain 

 

Di kelas kenapa F boleh membawa makanan pak ? Sebenarnya ya tidak boleh mba, Cuma kadang F kalau sudah punya 

kemauan susah dilarang mba, dan dia juga sebentar sebentar suka 

makan, jadi yasudah lah paling saya persiapan lap sama sapu saja di 

kelas kalo makanan atau minumannya berantakan 

 

2. Guru Wali Kelas Ibu S (11 Agustus 2015) 

Siang bu, ini F sedang mengerjakan matematika, 

tapi kok teman-temannya mengerjakan IPS bu? 

Oh ini, karna F sudah selesai mengerjakan tugas yang IPS, biar lebih 

mudah di ingat F sudah saya minta mengerjakan tugas IPS 2x, 

daripada dia kosong tidak ada yang dikerjakan, saya memberikan soal 

matematika biar dikerjakan, dia kan suka itu soal hitungan sambil 

menunggu teman-temannya selesai mengerjakan tugas IPS 

Oh begitu bu, kalau di dalam kelas perilakunya F Dia suka mainan kursi dihentak hentak kebelakang gitu, kadang 
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bagaimana bu ? sambil berteriak 

Menurut ibu kapan kira-kira perilaku F yang 

cenderung berlebihan muncul ? 

Kalau F sedang tidak mengerjakan apa-apa, makanya sebisa mungkin 

saya beri soal biar dia ngga nganggur, setau saya anak autis itu ada 

pantangan makanan, jadi kadang saya tanya ke ibunya mungkin saja 

F habis makan makanan yang seharusnya pantang contohnya ya mie 

instan itu. 

 

Terus pernah suatu kali ada kejadian dengan guru wali kelas yang 

satunya, itu F dilarang bawa handphone  kedalam kelas tapi F tetap 

membawa, akhirnya ya handphone-nya disita, karena ga suka F jadi 

marah rebutan handphone sampai gurunya itu dipegangi kenceng 

banget  

Kalau perilaku tersebut muncul di dalam kelas, 

biasanya apa yang ibu lakukan ? 

Biasanya F saya ajak doa Al-Fatehah atau ucap Bismillah sambil saya 

usap-usap punggungnya biar jadi lebih tenang, kalau saya kesulitan 

teman-teman F dikelas juga ikut membantu membuat F tenang 
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HASIL TRIANGULASI SUBJEK 2 

Guru Wali Kelas Bapak B (11 Agustus 2015) 

Pertanyaan Jawaban 

Menurut bapak B bagaimana C bila di dalam kelas? C termasuk anak yang pintar juga aktif dikelas, Cuma ya itu kalau 

sedang marah, atau dia merasa ada yang kurang berkenan dengan 

keinginannya, C marahnya bisa berteriak, sambil gebrak meja, atau 

hentakkan kaki begitu kayak orang gemes tapi itu dia lagi emosi 

sebenarnya, kadang juga sampai nangis 

Biasanya perilaku berlebihan dari C muncul 

sewaktu ada kejadian apa pak? 

Kalau ada yang C ngga  suka itu dia bisa marah, atau waktu C 

punya keinginan tapi ga diturutin itu ya bisa marah. Sewaktu mau 

haid itu juga jadi cepat marah 

Apakah pernah ada kejadian di dalam kelas pak? Iya pernah baru baru ini, sepertinya kondisi badan C kurang baik 

karena mau haid, jadi di kelas tiba tiba dia menggebrak meja ga 

lama dia nangis, terus saya di bantu yang satunya menelepon mama 

C, supaya C dijemput diajak pulang 
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Berarti tugas sekolah C dibawa pulang ya pak ? Iya, diawal kami kelas sudah perjanjian dengan mama C, kalau 

memang C dirasa kurang dapat mengikuti pelajaran di kelas karena 

faktor emosinya, ya C bisa belajar dirumah 

Kalau kondisi C sudah lebih baik, baru mulai masuk sekolah lagi 

 

HASIL TRIANGULASI SUBJEK 3 

Guru Wali Kelas Bapak A ( 11 Agustus 2015) 

Pertanyaan Jawaban 

Bagaimana dengan keseharian S bila di kelas 

pak? 

Dia anaknya cenderung pendiam, Cuma tangannya sering sekali dia 

goyang-goyangkan, kalau jam istirahat biasanya dia makan bekal yang 

sudah dibawa dari rumah, dia ga pernah jalan-jalan keluar kelas, paling ya 

jalan bolak balik keliling kelas, atau duduk di meja guru merapikan buku-

buku, itu saja.. 
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Kalau dalam memahami pelajaran dikelas 

bagaimana pak? 

Kalau dibandingkan dengan teman teman yang lain dia lebih lama 

memang, jadi menurut saya S ini perlu guru pendamping yang memang 

fokus di S saja, jadi dapat membantu S untuk belajar. 

S harus dituntun pelan pelan dan diajak untuk belajar fokus 

Dalam hal perilaku, apakah pernah S 

menunjukan perilaku yang berlebihan? 

Sepertinya tidak, dia kalau lagi senang itu sukanya jalan mondar-mandir 

sambil ketawa terus tangannya itu ga mau berhenti digoyang-goyangkan 

Kalau misal di ganggu temannya, dia cenderung menghindar sambi teriak 

teriak biasanya, teman-temannya suka usil gangguin, karena kan S itu 

anaknya diem 

Sama S itu tidak suka kalau kepalanya di pegang, nah itu jadi senjata 

teman-temannya buat usilin S 
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