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BAB IV 

HASIL  PENELITIAN 

A. Persiapan Penelitian  

Persiapan yang dilakukan peneliti sebelum melakukan penelitian, 

dapat diuraikan sebagai berikut: 

1. Mempersiapkan instrumen dengan membuat pedoman 

wawancara dan observasi lalu mengkonsultasikan ke dosen 

pembimbing.  

2. Mengkonsultasikan dengan dosen pembimbing alat tes yang 

digunakan yaitu WISC, VABS, dan CARS. 

3. Menyiapkan informed concent yang ditandatangani oleh orangtua 

sebagai perijianan untuk melibatkan anak dalam proses penelitian. 

Proses penelitian meliputi wawancara keluarga, observasi, dan 

memberikan tes psikologi pada anak. 

4. Proses pencarian subjek diawali dengan melakukan survei ke SLB 

yang terdapat anak dengan gangguan ASD melalui pencarian 

informasi dari pengajar sekolah tersebut berdasarkan laporan 

sekolah mengenai kondisi anak dengan kriteria ASD. Melalui 

informasi yang diperoleh peneliti memilih kriteria usia penelitian. 

5. Peneliti bertemu dengan orangtua untuk meminta persetujuan 

melibatkan anak dalam proses penelitian dengan menandatangani  

informed concent. 
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B. Pelaksanaan Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di rumah dikarenakan tugas-tugas KHS 

lebih banyak dilakukan di rumah , namun untuk pengetesan dilakukan 

di sekolah dan di rumah menyesuaikan jadwal subjek dan orangtua. 

Jadwal kegiatan penelitian ditunjukkan pada tabel 3.    

Tabel 3. Pelaksanaan penelitian  

Kegiatan Subjek 1 Subjek 2 Subjek 3 

Wawancara 1 
Observasi 

16 Oktober 
2017 

19 Oktober 
2017 

6 November 
2017 

Wawancara 2 
Observasi 
Tes VABS 

17 Oktober 
2017 

23 Oktober 
2017 

7 November 
2017 

Tes CARS 18 Oktober 
2017 

19 Oktober 
2017 
20 Oktober 
2017 

7 November 
2017 

Tes WISC 10 November 
2017 

13 November 
2017 

18 November 
2017 

Wawancara 3 
Observasi 

6 Desember 
2017 

12 Desember 
2017 

18 November 
2017 

Wawancara 4  
Significant 
Others 

13 Desember 
2017 

13 Desember 
2017 

2 Desember 
2017 
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C. Hasil Pengumpulan Data 

A. Kasus 1 

a. Indentitas Subjek 

Nama    : MW 

Jenis Kelamin  : Laki-laki  

Tempat tanggal lahir : Semarang, 14 Juli 2006 

Usia    : 11 tahun 3 bulan 

Pendidikan   : Kelas 6 di SLB 

Urutan kelahiran  : Anak ke-2 dari 2 bersaudara 

Alamat Rumah  : Semarang 

b. Hasil Observasi 

MW memiliki penampilan fisik yang bersih, tidak tercium bau mulut 

atau bau badan. MW memiliki postur tubuh yang gemuk dan tinggi 

sesuai dengan anak-anak seusianya. Memiliki warna kulit putih dan 

berambut lurus pendek hitam serta tebal. Saat berbicara dan meminta 

sesuatu MW cukup mampu mengatakannya namun beberapa kata 

pengucapannya masih kurang jelas. 

Rumah MW terbagi menjadi tiga bagian. Ruang pertama tempat 

lemari dan alat-alat rumah tangga. Bagian kedua tempat tidur dan 

alat-alat dapur. Pada bagian ke tiga terdapat kamar mandi dan dapur. 

Kondisi rumah MW terlihat kurang rapi, kurang bersih dan 

pencahayaan yang kurang. Semua aktivitas makan, tidur, belajar dan 

menonton TV dilakukan diruangan tengah.   
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MW selalu diantar dan dijemput oleh ayahnya. Di rumah MW selalu 

ditemani oleh ibu dan ayahnya. Sepulang sekolah MW langsung 

membuka pintu dan masuk ke ruang tengah. MW langusng melepas 

sepatu dan ibu mengambilkan baju ganti. MW langsung mengganti 

bajunya dan naik ke kasur. Baju seragam MW dirapikan oleh ibunya. 

MW langsung makan siang dan siapkan oleh ibu. Selesai makan MW 

sering meminta diambilkan minum oleh ibu. Sesekali ibu menyuruhh 

MW untuk mengambil makan dan minum, namun saat MW merengek 

ibu kembali untuk mengambilkan MW makan dan minum. MW 

menghabiskan waktunya di rumah dengan bermain game di tab dan 

menonton TV. MW jarang main di luar rumah. MW keluar rumah ketika 

berbelanja dan mencari ayahnya. Di rumah MW jarang belajar, ketika 

diajak belajar MW menolak dan marah bila dipaksa. Seringkali ibu dan 

ayah mengancam MW untuk membuang tas atau sepatunya bila MW 

tidak mau belajar dan sekolah.  

Pada saat kakak datang sekolah MW tetap bermain game ditabnya. 

Sesekali kakak menggoda MW namun MW mudah marah hingga 

memukul. MW selesai bermain tab bila baterai habis. Tidak lama tab 

di cas, MW kembali mengambil tabnya. Orangtua MW sering 

memarahinya untuk tidak selalu bermain tab karena MW menjadi tidak 

mau belajar dan paket wifi yang dibelikan cepat habis. Bila habis MW 

merengek untuk dibelikan paket wifi.  
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Pada saat di sekolah MW langsung memasuki kelas dan duduk 

ditempat duduknya. MW menunggu guru datang sambil memainkan 

mainan yang dibawanya. Saat guru datang dan menjelaskan MW 

sesekali melihat ke papan tulis. Setelah guru menjelaskan guru 

memberikan tugas berupa contoh soal. Guru masih membacakan soal 

pada MW karena MW belum bisa membaca. Sesekali guru 

mengingatkan MW untuk memperhatikan jawaban dan soal yang 

dibacakan hingga semua soal terjawab. Ketika MW selesai 

mengerjakan soal dan guru memeriksa pekerjaan siswa lain, MW 

merebahkan kepalanya di meja dan memejamkan mata. Saat guru 

melihat MW tertidur, guru membangunkannya dan menasehatinya.  

Pada saat jam istirahat pertama, MW keluar kelas menuju tempat 

penjual es dan membeli es susu coklat. Penjual mengembalikan sisa 

uang yang diberikan MW, namun MW tidak paham sisa uang yang ia 

belanjakan. MW hanya menerima sisa uang yang diberikan. Kemudian 

MW duduk dan menghabiskan minum yang dibeli. Setelah minum 

yang dibeli habis, MW menuju ke penjual mainan dan memilih mainan 

yang ia suka. Ketika MW akan membeli mainan yang dipilih namun 

uang MW tidak cukup, penjual menyatakan bahwa uang MW kurang 

dan mengatakan tidak dengan gestur tangan dan kepala. Kemudian 

MW kembali memilih mainan lain menyesuaikan dengan uang yang 

dimilikinya. Kemudian MW memainkan mainannya di halaman sekolah 

sendiri.  
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Beberapa saat, MW ingin BAB dan guru langsung menelpon 

orangtua agar segera datang untuk membasuh MW. Guru menyuruh 

MW untuk langsung menuju toilet kemudian MW melepas celana dan 

sepatunya di depan pintu toilet. Tidak beberapa lama ayah MW 

datang dan membasuh MW sampai menunggu MW menggunakan 

celana dan sepatu. Kemudian ayah MW kembali pulang dan MW 

kembali ke kelas. Di kelas MW kembali belajar hingga jam pulang 

sekolah.  

c. Hasil Wawancara 

Wawancara dilakukan di rumah MW bersama orangtuanya. 

Orang tua MW sangat senang dan menerima kehadiran peneliti. 

Orangtua MW sangat terbuka dalam memberikan informasi dan 

menerima informasi yang diberikan. 

Menurut ibu, saat mengandung tidak merasakan keluhan. Hanya 

saja pada usia kehamilan 5 bulan ibu mengalami diare meminum obat 

entrostop. Selama kehamilan ibu merasa kuat makan sehingga tidak 

memilih-milih makanan, hampir semua jenis makanan dimakan. Ibu 

subjek lebih sering makan ikan laut dan daging. Subjek lahir secara 

normal dengan bobot 3,6 kg dan tinggi 49 cm. 

Ibu mengatakan bahwa MW memang kurang diperhatikan 

karena ayah dan ibunya sibuk bekerja sehingga jarang mengajak 

bermain maupun berbicara. MW pernah mengalami diare pada usia 6 

bulan, akan tetapi setelah mengalami diare ibu mengatakan bahwa 
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MW baik-baik saja dan belum menunjukkan gejalanya. Selama MW 

sakit diare ibu tidak membawanya ke dokter. Gejala mulai terlihat 

pada usia 2 tahun, ibu memperhatikan MW senang menonton TV. 

Saat chanel diganti MW marah-marah dan menangis. Selain itu, MW 

terlihat lebih asyik bermain sendiri. Sejak kecil, jika dipanggil MW tidak 

mau menoleh. MW jarang memunculkan ekspresi senang, sedih, 

sakit, dan mengeluarkan air mata. Setelah ibu mengetahui 

kejanggalan dari perilaku MW, ibu mencari informasi untuk 

memerikasannya. Pada usia 4 tahun MW belum bisa bicara, sehingga 

ibu memeriksakan MW di gereja yang kebetulan terdapat pemeriksaan 

psikologi secara gratis. Kemudian MW dibantu oleh pihak gereja dan 

mendapatkan 3 alat seperti sikat gigi untuk melatih rahangnya. Ibu 

menggunakan alat tersebut secara rutin dan menunjukkan adanya 

kemanjuan walaupun kata yang diucapkan belum terlalu jelas. Ketika 

alat untuk terapi sudah rusak, ibu tidak melanjutkan lagi dan tidak 

memcari alternatif untuk memberikan terapi pada MW. Hal ini 

dikarenakan kurangnya perekonomian orang tua MW dan kurangnya 

pengetahuan tentang gangguan yang dialami MW.     

Setelah mengetahui hambatan yang terjadi pada MW, ibu dan 

ayah subjek mulai meluangkan waktu untuk MW dalam bermain, 

memberikan perhatian, dan mengajarkan akademik.  Ibu MW mulai 

menyekolahkan di SLB pada usia 5 tahun. Menurut ibunya MW 

sempat lama tidak mau sekolah saat berada di kelas 2. Saat ini MW 
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sudah kelas 6 SD. Menurut ibunya saat ini MW sulit diajak belajar 

karena MW lebih sering bermain game pada tab. Hal ini membuat MW 

masih kurang dalam kemampuan akademik. MW belum mampu 

membaca kalimat dan menulis masih mencontoh di papan tulis atau 

dieja hurufnya satu persatu. Kemampuan matematika MW baru 

sampai pada pejumlahan. Selain itu, MW sering tidak berangkat 

sekolah karena belum bangun yang diakibatkan MW sering tidur larut 

malam karena main game di tab. Guru di sekolah jarang 

mengkomunikasikan perkembangan MW dan menjelaskan cara 

pengajaran. Menurut ibu guru juga kurang memperhatikan MW. Hal ini 

ditunjukkan dari sikap guru yang langsung menelpon orangtua bila 

MW BAB karena MW masih dibantu untuk cebok.   

Ibu memahami bahwa MW seharusnya melakukan diet gula, 

namun ibu belum menemukan cara dalam mengajarkan MW untuk 

menggantikan susu coklat, es teh, es sirup yang biasa diminum MW 

dengan susu soya atau air putih. Hal ini dikarenakan MW menolak 

dan memuntahkan susu soya yang pernah diberikan, sehingga ibunya 

belum pernah mencoba lagi mengganti minumannya. 

Ibu juga mengatakan bahwa di rumah MW tidak pernah tidur 

siang kecuali subjek sedang sakit. Di rumah MW lebih senang 

bermain sendiri, hanya terkadang mau berbagi mainan bersama 

temannya. Menurut ibunya, MW lebih kreatif karena sering 

mengkombinasikan mainannya dan cepat dalam menyelesaikan 
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puzzle dibandingkan kakaknya. MW juga lebih disiplin dibandingkan 

dengan kakaknya. Ibunya juga mengatakan bahwa MW hafal dan 

mengetahui salah satu mainannya hilang. Saat ia mengetahui salah 

satu mainannya hilang MW akan terus mencari dan marah seperti 

kebingung mondar-mandir mencari mainannya. Ayah MW juga 

mengatakan bahwa subjek suka bermain game di tab maupun di psp.  

Menurut pernyataan ibunya, MW lebih patuh dengan ayahnya 

karena MW takut dengan ayahnya. Hal ini dikarenakan ayah MW lebih 

tegas bila mengajarkan sesuatu. Ibu lebih banyak bicara bila MW 

melakukan kesalahan. Selain itu, ibu cenderung mengancam MW 

dengan memotong tangan ibu dan pergi, membuang mainan, tab, tas, 

dll, namun ibu tidak melakukan secara nyata. MW menjadi tidak patuh 

dengan ibu, bila ibu menasehati MW cenderung memukul dan 

berteriak. Hal ini membuat ibu menjadi merasa tidak tega dan kembali 

mengikuti keinginan MW. Berbeda dengan ayah, bila MW tidak dapat 

dinasehati ayah akan membentak hingga memukul MW serta 

mengabaikan MW ketika meminta sesuatu.   

Relasi MW dengan kakaknya baik. Kakak subjek sering 

mengajaknya bermain, hanya saja MW memang lebih asyik bermain 

sendiri dan marah bila diganggu saat bermain. Kakak MW sering 

mengajarkan hal-hal baru seperti mengajarkan MW melipat kertas 

sehingga mejadi pesawat, bermain mobil-mobilan dan membantu MW 

dalam mengerjakan PRnya. MW juga sering mandi bersama kakaknya 
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agar MW mampu mandi sendiri walaupun MW masih sering diingatkan 

tahapannya. Kakak cenderung menuruti keinginan MW agar  MW 

tidak marah. Seperti mengambilkan makan, membelikan jajan, 

memakaikan sepatu, dll.  

Ibu juga menjelaskan mengenai keterampilan hidup sehari-hari 

MW. Menurut ibunya MW malas bila di peritahkan untuk membantu 

melakukan tugas-tugas keterampilan sehari-hari. Ibu menyatakan 

dalam mengambil makanan dan minuman MW masih sering 

diambilkan. Selain itu ibu masih sering membantu MW saat mandi dan 

membasuh saat BAB. Hal ini dikarenakan ibu merasa tidak tega dan 

khawatir bila MW kurang bersih. Selain itu, ibu juga kurang 

memberikan kesempatan pada anak untuk terlibat dalam melakukan 

kegiatan sehari-hari seperti masak, menyapu, merapikan baju, 

mengambil baju dalam lemari, dan mencuci piring. Ibu merasa bahwa 

hal tersebut merupakan tugasnya dan yang terpenting MW tenang.  

Berdasarkan wawancara yang dilakukan di sekolah oleh guru, 

menyatakan bahwa MW masih dibantu membasuh saat BAB. Guru 

kelas saat ini juga menyatakan tidak pernah mengajarkan tugas-tugas 

KHS. Hal ini dikarenakan guru lebih fokus pada mata pelajaran karena 

MW sudah kelas 6 dan akan ujian. Guru menyatakan bahwa biasanya 

pembelajaran KHS diajarkan saat kelas 1 SD, akan tetapi MW dari 

dulu belum mampu membasuh sendiri saat BAB. Hal ini dikarenakan 

saat MW BAB guru selalu menelpon orangtua MW. Di sekolah tidak 
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mengadakan pelatihan tugas-tugas KHS secara rutin. Di sekolah 

hanya diberikan mata pelajaran muatan lokal seperti menari, 

menyanyi, menggambar dan mewarnai.  

d. Hasil Alat Tes 

1) Kemampuan Kognitif 

Tes WISC 

Berdasarkan hasil tes WISC diperoleh tiga skor IQ yaitu: 

IQ Verbal  : 50 (Retardasi Mental) 

IQ Performance : 90 (Rata-rata) 

IQ Total   : 66 (Retardasi Mental) 

IQ total menggambarkan kemampuan MW secara umum untuk 

bertindak secara terarah, berpikir secara rasional dan berhubungan 

dengan lingkungan secara efektif. Melihat skor IQ total yang 

diperoleh menunjukkan kurangnya kemampuan MW secara umum 

sehingga anak membutuhkan dukungan yang lebih. 

IQ verbal menggambarkan potensi MW untuk bekerja dengan 

simbbol-simbol abstrak, kemampuan untuk menyerap informasi dan 

kemampuan berbahasa sedangkan IQ performance menggambarkan 

potensi MW untuk mengintegrasikan antara kemampuan mengamati 

sesuatu dan melakukan gerakan-gerakan serta bekerja dalam situasi 

yang konkrit. Rentang skor yang cukup jauh antara IQ Verbal dan IQ 

Performance, menunjukkan MW kurang memiliki potensi untuk 
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bekerja dengan simbol yang abstrak dan kurangnya kemampuan 

berbahasa MW. 

2) Keterampilan Hidup Sehari-hari 

Tabel 4. Hasil Subranah Keterampilan Hidup Sehari-hari 

berdasarkan Tes VABS 

Subranah Keterampilan Hidup Sehari-hari meliputi: 

Personal 62 5 tahun 0 bulan 
Domestik 8 3 tahun 6 bulan 
Masyarakat 12 3 tahun 10 bulan 

Total 82 4 tahun 4 bulan 

  = 52 bulan 

 

Tabel di atas menunjukkan bahwa anak paling mampu melakukan 

tugas KHS pada subdomain personal. Anak tergolong kurang 

mampu pada subdomain masyarakat. Pada sobdomain domestik 

anak tergolong paling kurang mampu dilakukan. Hal ini dapat 

dijelaskan sebagai berikut: 

a) Subdomain Personal  

Subdomain personal MW setara dengan usia 5 tahun. MW mampu 

mengambil makan dan minum, BAK, memakai baju. Pada 

kebersihan diri MW mampu potong kuku, mencuci wajah dan tangan, 

membersihkan hidung, mengganti baju kotor/basah, dan meminta 

potong rambut. Dalam hal menjaga kesehatan MW tidak minum es 

bila sakit. Pada subodmain ini, MW masih dibantu dalam hal 

berpakaian seperti, masih dibantu mengancingkan baju kemeja. 

Toileting, anak masih dibantu untuk cebok setelah BAB. Selain itu 
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anak masih dibantu saat mandi, mengeringkan badan dan sikat gigi. 

Tugas yang belum dikuasi MW adalah berpakaian  seperti, 

mengambil baju sendiri, pakai minyak kayu putih, sisiran, 

mengunakan sepatu bertali. 

b) Subdomain Domestik 

Pada subdomain domestik MW setara dengan usia 3 tahun 6 bulan. 

MW mampu menggunakan alat- alat dapur seperti, sendok, garpu, 

piring, gelas dan gunting. Pada pekerjaan rumah tangga membawa 

barang pecah belah. Tugas yang masih dibantu adalah pekerjaan 

rumah tangga seperti menyapu dan menyimpan atau merapikan 

mainan. Tugas yang belum mampu dilakuakn MW pada subdomain 

ini adalah menjaga keamanan rumah, menyiapkan makanan, 

menggunakan alat dapur seperti menggunakan pisau dan 

menyalakan kompor, pekerjaan rumah tangga sepeti merapikan 

tempat tidur, mengepel, dan memindahkan meja. 

c) Subdomain Masyarakat 

Tugas yang dikuasai dalam subdomain komunitas masyarakat 

adalah menjaga diri di luar rumah. Hal ini ditunjukkan dengan 

menggunakan payung saat hujan, melihat kiri-kanan saat 

menyeberang, tidak mau menerima uang/makanan dari orang lain, 

menghidar bila ada motor, membalas jika dijahili. MW juga mampu 

menggunakan teknologi seperti, menggunakan hp untuk membuka 

youtube dan main game. Selain itu, MW mampu menggunakan uang 
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untuk belanja dan mengembalikan sisanya. Pada subdomain 

komunitas masyarakat terdapat tugas yang masih dibantu seperti 

menggunakan hari, menggunakan hp untuk menelpon dan orientasi 

kanan-kiri. Selanjutnya tugas yang belum mampu MW lakukan 

adalah menggunakan fasilitas keamanan saat berkendara, 

menggunakan waktu dan tanggal, no hp, mengenalkan alamat 

rumah dan no darurat, menggatur uang untuk menabung dan jumlah 

sisa uang setelah berbelanja dan memesan makan sendiri di rumah 

makan. 

3) Tingkat Keparahan 

Tingkat keparahan ditunjukkan dari hasil tes sebagai berikut: 

Tabel 5. Hasil tes CARS 

No Subtes Skor 

1 Hubungan dengan orang lain 2 
2 Imitasi  1.5 
3 Respon Emosi 2.5 
4 Penggunaan Tubuh 2 
5 Penggunaan Objek 1.5 
6 Adaptasi terhadap perubahan 2.5 
7 Respon Visual 2 
8 Respon Pendengaran  2 
9 Penciuman, Sentuhan dan Rasa 1.5 
10 Ketakutan dan Kecemasan 2.5 
11 Komunikasi Verbal 2.5 
12 Komunikasi Non-Verbal 2.5 
13 Tingkat Aktivitas 2 
14 Tingkat dan konsistensi respon 

intelektual 
3 

15 Kesan Umum  2.5 

 Total 32.5 
 (Autis Ringan) 

Keterangan: 
1 – 1.5 : Dalam batas normal 
2 – 2.5  : Abnormal ringan 
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3 – 3.5  : Abnormal sedang  
4  : Abnormal sangat parah 

 
Berdasarkan hasil tes menunjukan bahwa MW memiliki tingkat 

keparahan yang tergolong dalam kategori ringan. Hal ini ditunjukkan 

dari perilaku MW yang mampu beradaptasi dengan perubahan, 

masih mampu berinteraksi dengan orang lain walaupun kontak 

matanya masih membutuhkan bantuan dari orang lain untuk 

mengingatkan. Dalam hal meniru MW juga terlihat cukup mampu 

meniru gerakan, langkah-langkah suatu runtutan pekerjaan. Selain 

itu, MW mampu menggunakan sebuah objek dengan sesuai seperti 

menggunakan mainan sesuai dengan cara bermainnya. 

Menggunakan alat-alat rumah tangga sesuai dengan fungsinya, 

seperti sendok untuk makan, gelas untuk minum, dan gunting untuk 

menggunting. Pada respon visual dan suara, MW tidak terlalu 

mengalami hambatan hanya saja MW masih tidak menyukai suara 

keras dan bising. Pada penggunaan tubuh, MW dapat menggunakan 

tubuhnya dengan terarah. Hal ini ditunjukkan MW sudah tidak 

menunjukkan fleping, lompat-lompat, dan memutar-mutarkan 

badannya. Tingkat aktivitas anak juga tidak terlalu aktif. Hal ini 

ditunjukkan bahwa anak cukup mampu duduk tenang di rumah atau 

saat mengerjakan suatu tugas walaupun beberapa kali masih mudah 

teralih.  Kondisi ini menunjukkan bahwa gejala ASD yang dialami 

MW termasuk dalam kategori ringan sehingga MW dapat lebih 

mudah diarahkan dalam mengembangkan kemampuannya. 
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e. Analisis Kasus 1 

1. Faktor Internal 

Melihat IQ total MW pada tes WISC yang tergolong retardasi 

mental, akan tetapi IQ performance MW tergolong dalam kategori 

rata-rata. Artinya MW memiliki potensi untuk mengintegrasikan antara 

kemampuan mengamati sesuatu dan melakukan gerakan-gerakan 

serta bekerja dalam situasi yang konkrit. Berdasarkan kemampuan 

yang dimiliki MW dapat digunakan untuk mempelajari KHS. Tugas-

tugas KHS seperti mandi, berpakain, toileting, dll. KHS dapat dipelajari 

dari mengamati contoh yang diberikan dan beradaptasi degan hal 

baru. Selain itu, MW memiliki tingkat keparahan yang tergolong ringan 

dan menunjukkan bahwa MW mampu meniru gerakan dan urutan 

suatu kegiatan, mudah menerima informasi, perilaku berulang MW 

seperti flepping sudah tidak muncul sehingga tidak mengganggu MW 

dalam berlatih tugas-tugas KHS. Ringannya tingat keparahan MW 

juga dapat mempermudah untuk mengajarkan MW KHS.  

Terdapat tugas-tugas KHS yang belum dapat dikuasi oleh MW 

seperti pada subdomain personal, domestik, dan lebih banyak pada 

subdomain komunitas masyarakat. Tugas-tugas dalam subdomain 

masyarakat seperti menggunakan uang untuk berbelanja, 

menggunakan telpon untuk menelpon, dan memesan makan di rumah 

makan. Melihat tingkat keparahan MW yang tergolong ringan seperti, 

sudah cukup tenang dan dapat meniru suatu gerakan dari suatu 
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pekerjaan baik dalam hal bermian dan tugas KHS. Hal ini 

menunjukkan MW dapat lebih mudah untuk mempelajari KHS.  

Kemampuan yang dimiliki oleh MW tidak digunakan secara 

maksimal sehingga KHS yang dimiliki MW tergolong rendah. Terlihat 

dari hasil tes VABS bahwa KHS MW setara dengan usia 4 tahun 4 

bulan sedangkan usia MW 11 tahun 3bulan. Hal ini menunjukkan 

bahwa pembelajaran KHS MW terhambat. MW masih dibantu untuk 

mandi dan membasuh saat BAB. Selain itu MW belum mampu 

mengancingkan baju kemeja, mengambil baju dari lemari, menyiapkan 

perlengkapan berpakian, menggunakan sepatu bertali, menyapu, 

mengunakan pisau, menyalakan kompor, oerientasi kanan-kiri, 

menggunakan waktu dan tanggal, dan keterampilan di rumah makan. 

2. Faktor Eksternal 

 MW lebih sering menghabiskan waktu bersama ibunya di rumah. 

Ibu cenderung mengasuh MW dengan cara mengikuti keinginan MW, 

seperti mengambilkan makan dan minum, memandikan dan cebok 

setelah BAB ketika MW mulai merengek dan menolak untuk 

melakukan sendiri. Hal ini dikarenakan ibu merasa tidak tega dan 

khawatir dengan resiko dari tugas KHS, seperti kurang bersih saat 

mandi dan membasuh BAB, takut terluka menggunakan pisau, 

berantakan ketika MW mengambil baju sendiri. Ibu juga tidak 

konsisten dalam menyikapi MW. Pada saat MW melakukan kesalahan 

ibu cenderung membentak dengan mengancam namun tidak 



60 

 

 

 

melakukan tindakan secara nyata. Selain itu, ibu kurang memberikan 

kesempatan pada MW untuk melakukan tugas KHS. Ibu juga 

cenderung tidak sabar ketika menunggu MW melakukan tugas KHS 

sendiri. Berbeda dengan ayah MW yang lebih tegas dengan MW 

sehingga MW lebih takut dan patuh pada ayah. Saat MW melakukan 

kesalahan dan tidak patuh, ayah cenderung memukul MW dan 

mendiamkan MW hingga MW jera dan meminta maaf. Hal membuat 

MW lebih patuh dengan ayah dibandingkan dengan ibunya, namun 

MW lebih sering bersama ibu dibandingkan dengan ayahnya. Kurang 

tepatnya ibu dalam mengasuh MW dikarenakan ibu tidak memiliki 

informasi mengenai hambatan dan penanganan MW. Hal ini 

dikarenakan tingkat pendidikan ibu rendah. Ayah dan ibu MW memiliki 

pendidikan akhir sekolah dasar. Rendahnya pendidikan orangtua 

menyebabkan orangtua tidak mengetahui cara untuk memperoleh 

informasi sehingga pengasuhan yang diberikan kurang tepat.  

Pekerjaan ibu sebagai penjual jus dan ayahnya sebagai pekerja 

lepas. Orangtua tidak memiliki penghasilan tetap sehingga orangtua 

tidak dapat memberikan fasilitas seperti terapi, sekolah yang baik, dan 

alat-alat yang mendukung KHS MW. Selain itu, dukungan dari guru 

dan kakak sebagai orang terdekat subjek di rasa kurang karena tidak 

adanya komunikasi dan kerjasama yang baik dengan guru. Selain itu, 

kakak MW cenderung mengikuti keinginan MW agar MW dan 
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orangtua tidak marahinya. Kondisi ini menyebabkan KHS MW menjadi 

terhambat.   

3. Dinamika antar Faktor 

Kemampuan kognitif MW yang diperoleh dari hasil tes WISC, 

menunjukkan MW memiliki potensi untuk mengintegrasikan antara 

kemampuan mengamati sesuatu dan melakukan gerakan-gerakan 

serta bekerja dalam situasi yang konkrit. Berdasarkan tingkat 

keparahan berdasarkan tes CARS, keparahan MW tergolong kategori 

ringan sehingga orangtua lebih mudah untuk megajarkan KHS. 

Melihat kemampuan yang dimiliki MW, seharusnya MW dapat 

melakukan tugas KHS terutama pada subdomain personal, domestik 

dan masyarakat, akan tetapi pada subdomain personal dan domestik 

masih terdapat banyak tugas yang dibantu dan belum dikuasai.  

Beberapa hambatan yang menyebabkan MW kurang 

menguasai tugas ini dikarenakan fisik MW yang terlalu gemuk 

sehingga menyulitkan geraknya untuk mengeringkan badan setelah 

mandi. Selain itu, dapat disebabkan oleh pengasuhan ibu yang kurang 

memberikan kesempatan pada MW untuk melakukan tugas KHS. Hal 

ini dikarenakan ibu merasa tidak sabar, tidak tega dan khawatir 

dengan resiko dalam melakukan tugas KHS. Ibu khawatir bila MW 

kurang bersih ketika mandi dan membasuh saat BAB. Ibu juga tidak 

pernah memberikan kesempatan pada MW untuk mengambil baju 

sendiri dan ikut memasak karena takut berantakan, tidak mengijinkan 
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menggunakan pisau dan menyalakan kompor karena takut terluka dan 

kebakaran. Selain itu, dari hasil wawancara menunjukkan bahwa 

orangtua kurang memahami pentingnya tugas keterampilan hidup 

sehari-hari untuk MW. Ibu cenderung untuk mengikuti keinginan MW 

ketika MW merengek dan marah. Kondisi tersebut menunjukkan 

bahwa ibu kurang mampu konsisten baik dalam mengajarkan KHS 

dan meyikapi perilaku MW. Ibu cenderung memarahi dengan 

membentak serta mengancam MW, namun tidak ada tindakan nyata. 

Hal ini menunjukkan kurang ada ketegasan dari ibu sehingga anak 

tidak takut pada ibu, tidak patuh, mudah marah dan malas melakukan 

tugas KHS. Hal ini menyebabkan ibu semakin sulit untuk mengajarkan 

MW KHS. Berbeda dengan ayah MW yang cenderung lebih tegas 

pada MW dalam mengajarkan KHS. Bila MW tidak patuh dan 

melakukan kesalahan ayah MW cenderung membentak, memukul dan 

mendiamkan MW sehingga MW menjadi lebih takut dan patuh pada 

ayahnya. MW lebih sering menghabiskan waktu bersama dengan 

ibunya menyebabkan pengasuhan ibu lebih berperan dibandingkan 

pengasuhan ayahnya.   

Kurang tepatnya dalam memberikan pengasuhan dapat 

dikarenakan orangtua kurang memiliki pengetahuan untuk menangani 

MW. Orangtua kurang mampu memperoleh informasi karena orangtua 

tidak mengetahui bagaimana cara memperoleh informasi tersebut. Hal 

ini dapat dipengaruhi oleh tingkat pendidikan orangtua yang rendah 
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yakni hingga sekolah dasar. Tingkat pendidikan yang rendah 

menyebabkan orangtua kurang memilki pengetahuan dan kreativitas 

yang lebih dalam memperoleh suatu informasi sehingga tidak memiliki 

pengetahuan dan kurang mampu memberikan pengasuhan yang 

tepat.  

Pekerjaan ayah sebagai kerja lepas dan ibu sebagai pedagang 

jus sehingga tidak memiliki penghasilan yang tetap tiap bulannya.  

Kondisi ini menyebabkan orangtua tidak dapat mencari informasi 

dengan konsultasi ke psikolog dan dokter karena keterbatasan biaya. 

Selain itu, keterbatasan dalam memberikan fasilitas seperti terapi, 

sekolah yang berkompeten dan alat-alat yang mendukung 

perkembangan dan KHS anak. Kurang adanya fasilitas untuk belajar 

KHS seperti, tidak adanya jam dinding dan jam tangan dengan angka 

sehingga anak tidak belajar tentang penggunaan jam atau waktu, 

tidak memiliki sepatu bertali sehingga anak tidak belajar untuk 

mengikat tali sepatu, serta kondisi rumah yang kurang memadai yakni 

lantai tidak menggunakan tegel sehingga ada tidak memiliki 

kesempatan untuk mencoba mengepel. Dari hasil observasi dan 

wawancara menunjukkan kondisi rumah hanya terdiri dari satu 

ruangan yang tebagi menjadi tiga bagian, yang mana ruangan 

tersebut digunakan untuk tidur, makan, menonton TV.  

Selain itu dukungan dari significant others juga dapat 

mempengaruhi dalam membantu MW melakukan tugas KHS.  MW 
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kurang mendapatkan dukungan yang positif dari guru dan kakaknya. 

Kurangnya kerjasama guru dan orangtua terlihat dari observasi dan 

wawancara. Perhatian guru yang rendah untuk ikut serta melatih 

tugas keterampilah hidup sehari-hari anak disekolah seperti saat BAB 

guru cenderung menelpon orangtua MW namun tidak 

mengajarkannya untuk mandiri. Saat pulang sekolah juga guru tidak 

bertemu dengan orangtua untuk mengkomunikasikan pembelajaran 

hari itu. Kurang adanya komunikasi yang baik antar guru dengan 

orangtua mengenai perkembangan anak menyebabkan orangtua tidak 

memperoleh tambahan informasi dan pengetahuan untuk penanganan 

yang tepat terutama cara untuk melatih keterampilan sehari-hari anak. 

Kakak MW yang selalu mengikuti keinginan MW menyebabkan MW 

kurang mampu dalam melakukan tugas KHS secara mandiri. Hal ini 

menunjukkan bahwa faktor eksternal pada MW lebih berpengaruh 

terhadap perkembangan KHS MW.  
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Skema 2. Subjek 1 (MW) 
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       KHS Subjek           Saran 

KHS Personal KHS Domestik 

KHS Komunitas Masyarakat 

Makan dan 
Minum 
 

Toileting 

 

Mandi 
 

Berpakaian  

 

Kebersihan 
diri 

Menjaga 

Kesehatan 

Menjaga 
keamanan 
rumah 

Pekerjaan 

rumah tangga 
Menyiapkan 
Makanan 

Menggunakan 
alat dapur dan 
kebersihan 

Kemampuan 
menjaga diri 
di luar rumah 

Menggunakan 
telepon/ 
teknologi 

Mengguna

kan uang 

Orientasi 
kanan/kiri 

Mengenal 
waktu, hari, 

tanggal 

Keterampil
an di rumah 
makan 

Faktor Internal 
1. Tingkat Intelektual 

Tes WISC: 
IQ Verbal : 50 
IQ Perfom : 90 
IQ Total : 66 (MR) 

2. Usia : 11 tahun 3 bulan 
3. Tingkat Keparahan  

CARS : 32,5 (Autism Ringan) 
 

Faktor Eksternal 

1. Pendidikan Orangtua 

Ayah dan Ibu : SD 

2. Pekerjaan Orangtua 

Ayah : Pekerja Lepas 

Ibu : Pedagang 

3. Pengetahuan Orangtua Tentang ASD 

- Orangtua kurang mengetahui gejala, karakteristik, 
hambatan anak dengan ASD  

- Orangtua kurang mengetahui tentang kesesuaian 
perkembangan anak 

- Orangtua menyadari kebutuhan anak  

- Orangtua kurang paham cara penanganan anak  
4. Pengasuhan Orangtua 

- Ibu tidak konsisten  
- Ibu selalu mengikuti keinginan anaknya  

- Ibu cepat merasa khawatir dan kasian dengan anak 
- Tidak memberikan kesempatan untuk mencoba tugas 

KHS  

- Ibu yang tidak sabar ketika menunggu anak mencoba 
tugas KHS 

- Ibu tidak tegas, hanya mengancam anak. 
- Ayah lebih tegas dan konsisten 

- Ayah memberikan hukuman dan memukul bila anak 
tidak patuh 

- Ayah tidak selalu mengikuti keinginaan anak 
5. Dukungan Significant Others 

- Kurang adanya dukungan, perhatian, komunikasi dan 
kerjasama dari guru baik dalam hal mengajarkan 
akademik maupun KHS 

- Kakak cenderung mengalah dan menuruti keinginan 
adik. 

ASD 

KHS yang belum dikuasai 
Sudomain Personal: (Berpakaian: Mengambil baju sendiri, 

pakai minyak kayu putih, sisiran, menggunakan sepatu 
bertali) 
Subdomain Domestik: (Menjaga keamanan rumah, 

memasak, menyiapkan makanan, menggunakan pisau, 
menyalakan kompor,merapikan tempat tidur, mengepel, 
memindahkan meja) 
Subdomain Komunitas Masyarakat: (menggunakan 

fasilitas keamanan saat berkendara, Menggunakan waktu 

dan tanggal, mengenal alamat rumah dan no darurat, 

menggatur uang (kembalian), memesan makan sendiri di 

rumah makan) 

KHS yang masih dibantu 
Sudomain Personal:,  (Berpakaian: mengancing baju 

kemeja, Cebok setelah BAB, Mandi dan mengeringkan 
badan, sikat gigi)  
Subdomain Domestik: (Pekerjaan rumah tangga: Menyapu, 

menyimpan mainan) 
Subdomain Komunitas Masyarakat: (Menggunakan hari, 

menggunakan hp, orientasi kanan-kiri) 

 

KHS yang dikuasi: 
Sudomain Personal: Makan, minum, BAK, Berpakaian, 

Kebersihan diri, Menjaga kesehatan. 
Subdomain Domestik : Menggunakan alat-alat dapur, 

pekerjaan rumah tangga 
Subdomain Komunitas Masyarakat: Menjaga diri di luar 

rumah, menggunakan teknologi, menggunakan uang. 
 

-  Orangtua sebaiknya memberikan kesempatan 

pada anak untuk mencoba melakukan tugas KHS 
- Orangtua sebaiknya mengurangi rasa khawatir 

dengan resiko tugas KHS 

- Orangtua lebih tegas dalam menyikapi perilaku 

anak 

- Orangtua dapat mencontohkan secara langsung, 

verbal dan gambar pada anak 

-  

- Orangtua sebaiknya lebih sabar 
- Orangtua sebaiknya lebih konsisiten 
- Orangtua tidak cepat merasa kasihan/ tidak tega 
- Orangtua sebaiknya tidak selalu menuruti keinginan 
anak  

- Orangtua sebaiknya memperhatikan memberian 
hadiah dan hukuman yang tepat 

 

- Orangtua sebaiknya terus konsisten dalam 

melatih tugas KHS yang sudah dikuasai. 

- Orangtua sebaiknya terus membiasakan anak 

untuk melakukan tugas KHS secara mandiri 

- Orangtua melibatkan anak untuk melakukan 

tugas KHS 
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B. Kasus 2 

a. Indentitas Subjek  

Nama    : FR 

Jenis Kelamin  : Laki-laki  

Tempat tanggal lahir : Demak, 8 Oktober 2007 

Usia    : 10 tahun 1 bulan 

Pendidikan   : Kelas 4 di SLB 

Urutan kelahiran  : Anak ke-2 dari 3 bersaudara 

Alamat Rumah   : Semarang 

b. Hasil Observasi 

FR merupakan anak ke dua dari tiga bersaudara. FR memiliki 

penampilan fisik yang rapi. Postur tubuh FR cukup berisi dan memiliki 

tinggi yang sesuai dengan anak seusianya. FR memiliki warna kulit 

coklat dan berambut lurus pendek berwarna  hitam. FR dapat 

menyatakan ataupun bertanya mengenai sesuatu walaupun beberapa 

kata yang digunakan masih terbalik dan logat bicara menirukan logat 

dalam film yang ditonton seperti upin-ipin dan boboy. 

FR tinggal bersama dengan kedua orangtuanya, kakak dan 

adiknya. Kondisi rumah FR cukup besar dan peralatan rumah tangga 

yang lengkap seperti mesin cuci, AC, wifi, TV, dll. FR selalu diantar 

dan dijemput saat sekolah oleh ayahnya. FR sampai di rumah jam 

11.00 WIB. Setelah menjemput FR, ayah melanjutkan pekerjaannya di 
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tempat fotocopy depan rumah FR. Siang hari FR di rumah bersama 

dengan pengasuh dan adiknya. Ibu FR baru pulang kerja sore hari.  

FR sekolah diantar oleh ayahnya dan di jempur oleh ayahnya. 

Sesampai sekolah FR langsung menuju kelasnya dan meletakkan 

tasnya. Sebelum pelajaran dimulai FR mengelilingi kelasnya dengan 

melihat-lihat buku di meja guru dan rak buku. Pada saat memulai 

pelajaran FR duduk dan mengeluarkan buku dan pensilnya. Pada saat 

guru menjelaskan pelajaran FR memainkan pensil dan 

penghapusnya. Sesekali FR diingtakan oleh guru untuk 

memperhatikan guru saat menjelaskan. Selain itu, guru sesekali 

melemparkan pertanyaan dan instruksi untuk membaca kalimat yang 

ditulis di papan. FR mampu membaca kalimat yang ditulis oleh 

gurunya. Saat guru memberikan tugas, FR sering diingatkan untuk 

kembali fokus pada tugas ketika FR mulai memainkan pensilnya dan 

teralih dengan hal lain. Guru juga mengingatkan FR bila tidak segera 

menyelesaikan tugas maka FR akan terlambat istirahat sehingga FR 

terpacu untuk menyelesaikan tugas yag diberikan. 

FR sudah mengetahui ketika jam istirahat akan tiba. FR langsung 

menyelesaikan tugas yang diberikan guru dan bersiap untuk 

memakan bekal yang dibawanya. Sebelum makan FR mencuci tangan 

dan kembali ke tempat duduknya. Guru mengingatkan FR untuk 

berdoa sebelum makan. Setelah berdoa FR memakan snack yang 

dibawanya. Selama istirahat guru sesekali menggoda dan mengajak 
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FR bercanda. Setelah FR menghabiskan makanannya FR menuju ke 

halaman sekolah dan bermain ayunan sendirian hingga jam istirahat 

selesai.  

Di sekolah FR juga terdapat pelajaran mengenai tugas-tugas KHS 

seperti memasak. Guru di sekolah memberikan kesempatan pada FR 

untuk mencoba menuangkan sayuran dan mengaduk sayur ke dalah 

penggorengan. FR senang ketika aktivitas memasak dan FR berbicara 

sendiri mengenai tahapan dari memasak sayur tersebut. Selain itu, di 

sekolah juga dibiasakan untuk mencuci piring dan gelas sendiri 

setelah menggunakannya. 

Pada saat jam pulang sekolah tiba, FR mulai siap-siap memasukan 

bukunya ke dalam tas. FR bertugas untuk membaca doa ketika 

pulang sekolah. Ketika semua teman sudah bersiap untuk pulang, FR 

memimpin doa untuk pulang sekolah. FR sering terlambat dijemput 

oleh ayahnya, dan guru sering menggodanya bila ia tidak dijemput 

oleh ayahnya. Kemudian FR akan marah-marah dan guru sering 

menertawakan ketika ia mulai marah-marah. Pada saat ayahnya 

datang, FR langsung menghampiri ayahnya dan mengeluhkan 

ayahnya lama dalam menjemputnya.  

Sepulang sekolah, FR langsung melepas sepatu, meletakkan 

tasnya dan mengambil baju ganti serta mengganti baju seragamnya. 

Baju seragam yang sudah terpakai diletakkan pada tempat baju kotor. 

FR menuju dapur dan menyapa pengasuhnya sambil membuat es teh 
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dan berbicara sendiri mengenai rasa dan jumlah es yang dimasukkan 

teh. FR juga langsung membuatkan peneliti minum. Selanjutnya FR 

menuju ruang TV bersama adik sambil menyalakan kipas angin dan 

menonton TV. Selang beberapa waktu FR kembali ke dapur untuk 

melihat jam yang menunjukkan jam 11.30 WIB, pengasuh 

mengingatkan bahwa belum waktunya makan siang. FR mengerti jam 

12.00 WIB waktunya ia makan siang. FR biasanya membawa 

makanan yang ia suka saat pulang sekolah seperti pop mie. Bila FR 

tidak membawa makanan, FR memasak makanan yang ia suka 

seperti membuat nasi goreng. Ketika membuat nasi goreng FR 

menyiapkan sendiri bahanya mulai dari telor, nasi dan bumbu yang 

sudah jadi. FR mampu menyalakan kompor menggunakan selop 

tangan agar tangan tidak terkena panas saat memegang 

penggorengan. FR memasak sambil berbicara sendiri mengenai 

langkah-langkah membuat nasi goreng dan rasa dari nasi goreng 

yang dibuatnya. Selesai membuat nasi goreng FR membawa 

makanannya ke ruang TV dan makan bersama adiknya. FR sesekali 

menyuapi adiknya. FR merasa asin dengan nasi goreng yang 

dibuatnya sehingga FR bolak balik mengambil minum. Setelah makan, 

FR membawa piring dan mencuci piringnya dan melanjutkan untuk 

menonton TV . Adik FR mengajak untuk bermain dan mengambil lego. 

Saat bermain FR asik sendiri membentuk lego. Adik sering kali 
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bertanya dan mengajak FR bicara, namun FR hanya menanggapi 

sesekali. 

Bila FR merasa bosan bermain di rumah dan menonton TV, FR 

akan pergi ke depan rumah tempat usaha fotocopy keluarganya. Pada 

tempat fotocopy FR sering bermain komputer dan PS bersama 

saudaranya. Saat bermain PS, FR dan saudaranya giliran untuk 

bermain, namun FR sering tidak diberikan kesempatan untuk bermain. 

FR menjadi kesal dan kembali pulang. Pengasuh menanyakan bila FR 

cepat kembali ke rumah, lalu FR menjelaskan bahwa dirinya kesal 

karena tidak diberikan giliran untuk bermain. Pengasuh menenangkan 

FR dan menyarankan untuk bermain yang lain. FR sering kali 

menelpon dan mengirimkan pesan pada ibunya untuk segera pulang. 

FR biasanya mengirimkan pesan mengenai kegiatan yang dilakukan 

di rumah seperti membuat nasi goreng dan sudah mandi. Tidak lama 

waktu mandi FR tiba yaitu jam 16.00 WIB. FR diingatkan untuk mandi 

oleh pengasuh. FR langsung membuka baju, mengambil handuk dan 

menuju kamar mandi. Setelah mandi dan mengelap badannya FR 

menuju lemari baju dan mengambil bajunya. FR memakai baju di 

kamar dan setelah memakai baju FR menyisir rambutnya. Handuk 

yang telah digunakan dikembalikan pada tempatnya. Setelah mandi 

FR biasanya langsung diam di kamar dan bermain game dengan 

tabnya hingga ibu datang dan waktunya jam makan malam.   
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c. Hasil Wawancara 

Wawancara dilakukan di rumah FR bersama orangtua. Orangtua 

FR sangat menerima dan terbuka dalam memberikan informasi 

kepada peneliti. Sejak ibu mengandung FR, Ibu sempat mengalami flu 

dan meinum obat dari dokter karena sebelumnya tidak mengetahui 

bahwa telah hamil usia 2 bulan. Ibu melahirkan FR secara normal 

dengan berat badan 3,2 kg dan 50 cm. Selama perkembangan FR 

penah terjatuh dari tempat tidur dan kereta bayi sebanyak dua sampai 

tiga kali. Selain itu FR juga pernah mengalami panas tinggi.  

Ibu mulai melihat keganjalan pada usia 1 tahun 6 bulan anak belum 

bisa bicara. Usia 3 tahun, ketika anak dipanggil anak tidak menoleh 

dan asik bermain sendiri. Pada saat FR marah, FR menunjukkan 

dengan menangis, menjatuhkan dirinya ke lantai dan memutar-

mutarkan dirinya. Pada saat sekolah TK, FR cenderung bermain lego, 

masak-masak sendiri namun belum dapat bicara dengan lancar. 

Melihat konsidi tersebut ibu konsultais ke dokter dan psikolog 

sehingga ibu mengetahui bahwa FR mengelami autis ringan dengan 

adanya hambatan komunikasi, interaksi dan perilaku. Setelah ibu 

mengetahui hambatan anak ibu mencari informasi dengan cara 

mengikuti parenting, membaca artikel dan buku yang terkait dengan 

anak ASD. Selain itu, orangtua juga mengikutkan FR terapi. 

Orangtua memutuskan untuk menyekolahkan FR di sekolah khusus 

autis. Sekolah tersebut juga terdapat fasilitas terapi. Orangtua merasa 
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selama FR sekolah di sana terjadi banyak perkembangan. FR mulai 

dapat berbicara, kontak mata mulai muncul, dan lebih tenang. 

Menurut Ibunya guru-guru disekolah tersebut sangat memperhatikan 

perkembangan FR. Guru dan orangtua memiliki kerjasama yang baik 

dan saling mengkomunikasi hambatan dan cara pengajaran untuk FR. 

Guru tidak hanya mengajarkan akademik untuk FR melainkan tugas-

tugas KHS seperti memasak, menyapu, dan mencuci piring yang 

dibutuhkan untuk ke depannya. 

Guru kelas FR menyatakan bahwa sekolah lebih mengajarkan 

materi mengenai tugas-tugas KHS untuk kemandirian anak. Menurut 

guru, FR merupakan siswa yang paling pandai dibandingkan dengan 

teman sekelasnya. Hal ini dikarenakan tingkat keparahan FR 

termasuk ringan sehingga lebih mudah diarahkan. Selain itu perilaku 

FR yang sudah tenang,vkomunikasi FR sudah mulai lebih baik 

sehingga FR bisa menyatakan keinginannya. Setiap seminggu sekali 

FR diajarkan tugas-tugas KHS seperti memasak, mencuci piring, 

gelas, tangan, menyapu, menata meja dan berdoa. Selain itu sekolah 

juga mengajarkan bernyanyi, menari, membuat prakarya dan 

menonton film. Menurut guru, dalam mengajarkan FR memang harus 

bertahap dan berulang-ulang agar FR paham. Menurut guru FR 

mengalami perkembangan yang baik dari tahun ke tahun selama FR 

sekolah di sana. Guru juga menyatakan bahwa orangtua FR sering 

berkonsultasi dan kooperatif saat guru mengajak untuk berdiskusi.  
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Saat ini FR sudah mampu membaca, dan kemampun matematika 

FR paling baik di banding teman-temannya. FR juga sudah bisa 

menulis sebuah pernyataan. Menurut ibunya FR cepat dalam 

menghapal sesuatu seperti lagu, nama benda, no kendaraan, dll. FR 

juga cukup banyak mengenal kosa kata bahasa inggris. 

Perkembangan ini membuat ibu sangat bersyukur. 

Dibalik perkembangan FR, Ibu menyatakan bahwa menangani FR 

tidak mudah. Membutuhkan kesabaran dan cara-cara tertentu untuk 

menyikapi FR ketika FR marah atau tantrum. Ibu sudah menemukan 

cara yang tepat dalam menyikapinya perilaku FR. Ibu menenangkan R 

dengan cara yang lebih halus seperti memeluknya sambil mengelus 

FR dan menasehatinya. Hal ini membuat FR lebih tenang dan dapat 

diberitahu, apabila FR tidak mendengarkan nasehat ibu cenderung 

membentaknya. Ibu menyatakan bahwa walaupun mengasuh anak 

yang memiliki kebutuhan khusus tidak boleh memanjakannya. Ibu 

memberikan kesempatan pada anak untuk mencoba melakukan tugas 

KHS walaupun di rumah sudah ada pengasuh. Ibu dan pengasuh juga 

menyepakti untuk tidak memanjakan FR. Selain itu, adik FR yang 

selalu bersamanya saat pulang sekolah ikut memberitahu FR ketika 

FR salah dalam melakukan tugas KHS. Ibu merasa adik FR juga 

membantu FR dalam perkembangan bahasanya karena adiknya yang 

cerewet sehingga FR memiliki kosa kata yang lebih. Orangtua dan 

pengasuh dalam mengajarkan KHS dibutuhkan tahapan, yang dari 
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awal FR tidak mampu, dibantu lalu dilepas untuk melakukannya 

sendiri. Kondisi ini membuat FR mampu banyak melakukan tugas-

tugas KHS.  

Ibu menyadari bahwa pemilihan makanan juga dibutuhkan untuk 

perkembangan FR. Ibu mensiasati makanan dan minuman agar FR 

mau memakannya, seperti FR yang awalnya tidak menyukai tempe 

ibu membuatnya menjadi nuget tempe sehingga FR suka memakan 

tempe. Selain itu, FR yang menyukai minuman yang berasa, ibu 

membuatkan FR jus jeruk dan buah-buah yang manis, sehingga 

minuman FR menjadi lebih sehat.  

Hubungan FR dengan kakak dan adiknya baik. FR lebih dekat 

dengan adiknya karena lebih sering bersama dibandingkan dengan 

kakak yang sudah SMA. Sepulang sekolah FR ditemani adik dan 

pengasuh di rumah. FR juga sering bermian ke tempat foto copyan 

yang merupakan usaha keluarga dan tempat bekerja ayahnya. Waktu 

FR bersama ibunya pagi dan sore setelah ibu pulang bekerja. Ibu 

bekerja sebagai PNS pada salah satu Universitas Semarang. 

Orangtua biasanya menemani FR belajar pada malam hari. Orangtua 

juga semakin sering untuk mengajak FR berbicara agar komunkasi FR 

lebih baik walaupun saat ini kalimat yang digunakan masih terbalik.  
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d. Hasil Alat Tes 

1) Kemampuan Kognitif 

Dari hasil tes WISC FR memperoleh tiga skor IQ yaitu: 

Tes WISC 

IQ Verbal  : 53 (Retardasi Mental) 

IQ Performance : 82 (Di bawah Rata-rata) 

IQ Total   : 64 (Retardasi Mental) 

IQ total menggambarkan kemampuan FR secara umum. Melihat 

skor IQ total yang diperoleh menunjukkan kurangnya kemampuan 

FR untuk bertindak secara terarah, berpikir secara rasional dan 

berhubungan dengan lingkungan secara efektif sehingga FR 

membutuhkan dukungan. 

IQ verbal menggambarkan potensi FR untuk bekerja dengan 

simbbol-simbol abstrak, kemampuan untuk menyerap informasi dan 

kemampuan berbahasa sedangkan IQ performance menggambarkan 

potensi FR untuk mengintegrasikan antara kemampuan mengamati 

sesuatu dan melakukan gerakan-gerakan serta bekerja dalam situasi 

yang konkrit. Tingginya IQ performance menggambarkan bahwa FR 

memiliki potensi untuk mengintegrasikan antara kemampuan 

mengamati sesuatu dan melakukan gerakan-gerakan serta bekerja 

dalam situasi yang konkrit, sehingga FR lebih mampu melakukan 

tugas KHS yang membutuhkan kemampuan memperhatikan dan 

menirukan langkah-langkah dari tugas KHS.  
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2) Keterampilan Hidup Sehari-hari 

Tabel 6. Hasil Subranah Keterampilan Hidup Sehari-hari 

berdasarkan Tes VABS 

Subranah Keterampilan Hidup Sehari-hari meliputi: 

Personal 71 7 tahun 8 bulan 
Domestik 31 12 tahun 3 bulan 
Komunitas Masyarakat 33 7 tahun 8 bulan 

Total 135 8 tahun 11 bulan 

  = 107 bulan 

 
Berdasarkan tabel 7 diatas menunjukkan bahwa dari ketiga 

subdomain tersebut FR cukup banyak mampu menguasai tugas 

KHS. Subdomain KHS yang paling berkembangan pada FR adalah 

subdomain domestik, personal dan masyarkat. Dari hasil tersebut 

menunjukkan bahwa jarak antara usia kronologis FR yaitu 10 tahun  

dengan skor KHS FR tidak terlalu jauh. Selain itu, kemampuan anak 

terutama pada subdomain domestik melebihi usia FR saat ini. 

a) Subdomain personal  

Subdomain personal FR setara dengan usia 7 tahun 8 bulan. FR 

mampu mengambil makan dan minum sendiri, toileting, berpakaian, 

dan mandi. Kebersihan diri seperti, mengganti baju basah, menutup 

mulut saat batuk, membersihkan hidung dengan tisu, mencuci muka 

dan mengeringkan sendiri, serta sikat gigi. Menjaga kesehatan 

seperti, tidak minum es ketika batuk, beristirahat saat kondisi badan 

terasa tidak enak, meminta periksa ke dokter ketika terluka, dan 

memberikan obat pada bagian yang terluka. Tugas yang masih 

dibantu pada subdomain ini seperti mengenakan sepatu bertali. 
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Selain itu terdapat tugas yang belum mampu dilakukan yakni 

memotong kuku. 

b) Subdomain Domestik  

Subdomain domestik FR setara dengan anak usia 12 tahun 3 bulan. 

FR mampu menjaga keamanan di rumah seperti, menyalakan lampu 

dan mengisi pulsa listrik. Menggunakan alat dapur dan kebersihan 

seperti, sendok, garpu, gunting, penggorengan, sutil, saringan, 

kompor, sunlight dan deterjen. FR mampu menyiapkan makanan 

seperti, memasak dan merencanakan jenis makanan untuk beberapa 

hari ke depan. Pekerjaan rumah tangga seperti, menyapu, mengatur 

meja, mengangkat benda pecah belah, menyimpan pakaian bersih 

dan kotor, membantu tugas-tugas bila diperintahkan, menyimpan 

barang miliknya sendiri, cuci piring dan gelas, mengisi pulsa listrik 

sendiri. Tugas KHS yang masih dibantu seperti merapikan mainan.  

FR belum mampu melakukan tugas seperti, merapikan tempat tidur, 

mencuci, dan menjemur baju. 

c) Subdomain komunitas masyarakat  

KHS FR pada subdomain ini setara dengan anak usia 7 tahun 8 

bulan. FR mampu menjaga diri di luar rumah yang ditunjukkan dari 

perilakuknya berhenti saat lampu merah dan jalan saat lampu hijau, 

melihat kiri dan kanan saat menyebrang jalan, menjaga jarak dengan 

orang yang tidak dikenal. FR mampu menggunakan telepon untuk 

menelpon dan menerima telpon dan mengirim pesan. Selain itu 
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menggunakan teknologi untuk membuka youtobe, main game, 

download video, lagu dari internet, menggunakan radio, 

menggunakan remote AC, mampu menggunakan, mampu 

menyebutkan program TV. FR mampu menggunakan hari, orientasi 

kanan-kiri seperti sen motor kiri atau kanan. Keterampilan di rumah 

makan seperti memesan makanan sendiri. Terdapat tugas KHS pada 

subdomain ini yang masih dibantu seperti menggunakan uang untuk 

berbelanja namun FR sudah mengenal uang. Selain itu 

menggunakan jam FR hanya baru bisa menyatakan angka jam yang 

tepat, untuk jam dengan lebih 5, 10, 15 menit FR masih dibantu. 

Selain itu FR masih dibantu untuk menggunaan tanggal.  

3) Tingkat Keparahan 

Tingkat keparahan ditunjukkan dari hasil tes sebagai berikut:  

Tabel 7. Hasil tes CARS Subjek 2 

No Subtes Skor 

1 Hubungan dengan orang lain 1.5 
2 Imitasi  1.5 
3 Respon Emosi 2 
4 Penggunaan Tubuh 2 
5 Penggunaan Objek 1.5 
6 Adaptasi terhadap perubahan 2.5 
7 Respon Visual 1.5 
8 Respon Pendengaran  2.5 
9 Penciuman, Sentuhan dan Rasa 2.5 
10 Ketakutan dan Kecemasan 2.5 
11 Komunikasi Verbal 2 
12 Komunikasi Non-Verbal 2 
13 Tingkat Aktivitas 2 
14 Tingkat dan konsistensi respon 

intelektual 
2.5 

15 Kesan Umum  2.5 

 Total 31  
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(Autism Ringan) 

Keterangan: 
1 – 1.5 : Dalam batas normal 
2 – 2.5  : Abnormal ringan 
3 – 3.5  : Abnormal sedang  
4  : Abnormal sangat parah 

 

Dari hasil tes CAR’S menunjukkan bahwa tingkat keparahan FR 

tergolong autism ringan. Hal ini ditunjukkan dari perilaku imitasi FR 

yang mudah menirukan gerakan maupun suara. Hubungan FR 

dengan oranglain yang masih dapat diarahkan walaupun beberapa 

kali perlu untuk diingatkan. FR cukup mampu menggunakan objek 

sesuai dengan kegunaanya. Dalam hal penggunaan tubuh, FR tidak 

lagi memuncul gerakan fleping sehingga tidak menghambat FR 

untuk melakukan kegiatan. FR mampu menyampaikan keinginannya 

dan menceritakan sesuatu walaupun kalimat yang digunakan masih 

terbalik. Melihat perilaku FR yang masih dapat untuk diarahkan  

menyebabkan orangtua, guru, pengasuh, adik dan lingkungan sekitar 

dapat lebih mudah mengajarkan tugas KHS. 

e. Analisis Kasus 2 

1. Faktor Internal 

Melihat IQ total FR pada tes WISC yang tergolong retardasi 

mental, akan tetapi IQ performance FR tergolong dalam kategori 

dibawah rata-rata. Berdasarkan kemampuan yang dimiliki FR dapat 

digunakan untuk memperlajari KHS. Tugas-tugas KHS seperti 

mandi, berpakain, toileting, memasak, melakukan tugas rumah 
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tangga, dll. KHS dapat dipelajari dari mengamati contoh yang 

diberikan. 

Melihat tingkat keparahan FR yang tergolong ringan. Hal ini 

ditunjukkan dari perilaku FR yang sudah tenang, bisa diarahkan, 

dapat menggunakan objek sesuai fungsinya, dapat menyatakan 

keinginannya dan dapat meniru suatu gerakan dari suatu pekerjaan. 

Hal ini menunjukkan FR dapat lebih mudah untuk mempelajari KHS.  

Kemampuan yang dimiliki oleh FR digunakan secara maksimal 

sehingga KHS yang dimiliki FR cukup baik. Terlihat dari hasil tes 

VABS bahwa KHS FR setara dengan usia 8 tahun 11 bulan dan usia 

FR 10 tahun 1 bulan. Hal ini menunjukkan bahwa usia kronologis 

anak dengan kesetaraan usia pada KHS FR tidak terlalu jauh.   

2. Faktor Karakteristik Keluarga 

Ibu bekerja hingga sore hari sehingga ibu memiliki waktu bersama 

FR pada pagi dan malam hari. Meskipun ibu memiliki waktu yang 

sedikit ibu tetap tegas kepada FR. Konsisten dan sabar dalam 

menyikapi perilaku FR, tidak selalu mengikuti keinginan FR. Ibu 

menyikapi perilaku FR dengan memberikan pengertian yang halus 

dengan memeluk dan mengelus FR ketika melakukan kesalahan dan 

marah. Hal ini membuat FR menjadi lebih tenang dan patuh dengan 

orangtua. Selain itu, FR menjadi lebih perhatian dengan orangtua 

dan saudaranya. Orangtua sering memberikan pujian bila FR 

berhasil melakukan suatu tugas. Hal ini menjadi penting menurut ibu 
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karena dapat meningkatkan kepercayaan diri FR. Ibu selalu 

memberikan kesempatan pada FR untuk mencoba tugas-tugas KHS 

agar FR menjadi lebih mandiri. Hal ini ditunjukkan dari sikap ibu yang 

mengajarkan FR berpakaian sendiri, mandi, menjaga kesehatan, 

kebersihan diri dan toileting.  Ibu mengajak FR untuk terlibat dalam 

melakukan tugas rumah tangga seperti memasak, menyapu, 

memindahkan meja, dan membuat minum. Hal ini juga 

menyebabkan FR lebih mampu melakukan tugas KHS. 

Menurut ibu, pengasuhan yang ayah berikan sedikit berbeda 

dengan ibu. Saat FR tantrum dan marah ayah cenderung untuk 

mengikuti keinginan anak dan merasa kasihan sehingga ibu sering 

mengingatkan ayah untuk lebih tegas. Hal ini menyebabkan ayah 

lebih sering menyerahkan pada ibu ketika FR sulit untuk 

ditenangkan. Ibu juga menyatakan walaupun ayah FR lebih sering 

mengikuti keinginan anak, namun ayah FR mampu diajak 

bekerjasama untuk lebih konsisten demi perkembangan FR ke arah 

yang lebih baik. Selain itu, FR cenderung menghabiskan waktu 

bersama pengasuh dan ibunya sehingga pengasuhan ibu lebih 

berperan. 

Melihat waktu ibu yang sedikit bersama FR, pengasuh di rumah 

juga ikut mendukung dalam KHS. Ibu dan pengasuh bekerjasama 

untuk menerapkan pengasuhan yang tegas dan tidak memanjakan 

FR. Pada saat FR di rumah bersama pengasuh FR tetap melakukan 
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tugas KHS secara mandiri. Pengasuh mengajarkan tugas KHS juga 

membutuhkan sikap yang konsisten dari awalnya FR diberikan 

contoh, dibantu hingga akhirnya FR mampu melakukan sendiri. 

Selain itu, FR lebih banyak menghabiskan waktu bersama adiknya. 

Adik FR juga sering mengingatkan FR ketika FR melakukan 

kesalahan dalam melakukan tugas KHS. Selain pengasuh dan adik 

FR, guru di sekolah juga memperhatikan perkembangan FR baik 

dalam hal akademik maupun KHS. Di sekolah guru juga 

mengajarkan tugas yang berkaitan dengan KHS. Guru selalu 

mengkomunikasi pada orangtua mengenai perkembangan dan 

masalah yang dihadapi FR.  

Orangtua dapat menangani FR dikarenakan orangtua memiliki 

pengetahuan mengenai hambatan FR sehingga orangtua dapat 

memberikan pengasuhan dan penanganan yang tepat. Orangtua 

mendapatkan pengetahuan dan informasi dengan cara berkonsultasi 

ke dokter, psikolog, membaca buku tentang anak berkebutuhan 

khusus, mengikuti seminar tentang parenting, dan membaca artikel. 

Kreativitas orangtua dalam mencari informasi dapat dilatar belakangi 

oleh tingkat pendidikan orangtua yang baik. Ayah FR memiliki tingkat 

pendidikan S1 dan Ibu FR memiliki tingkat pendidikan D3. Semakin 

baik pendidikan orangtua makan semakin banyak pengetahuan yang 

dimiliki dan dapat diterapkan pada FR.  
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Pekerjaan ayah yang membuka usaha fotocopy sedangkan ibunya 

bekerja sebagai PNS sehingga orangtua memiliki penghasilan tetap. 

Hal ini menunjukkan orangtua dapat memberikan fasiltas pada FR 

untuk mendukung perkembangannya baik dalam hal akademik 

maupun KHS. Orangtua dapat mengikutkan FR terapi, menyekolah 

FR ke sekolah khusus dan  memfasiltasi anak dengan peralatan 

rumah tangga yang mendukung anak untuk melakukan tugas KHS.  

3. Dinamika antar Faktor 

Saat ini FR berusia 10 tahun. Semakin bertambahnya usia, 

kemampuan FR dalam hal KHS juga akan meningkat. Hal ini 

ditunjukkan dari hasil wawancara bahwa dalam mengejarkan KHS 

bertahap, dulu FR masih dibantu untuk mengerjakan tugas KHS 

namun seiring bertambahnya usia FR mampu melakukan tugas KHS 

dengan mandiri. FR mampu melakukan tugas KHS cukup banyak 

dalam subdomain personal, domestik, dan komunitas masyarkat. 

Jarak kesetaraan usia FR dengan KHS  dari hasil VABS tidak terlalu 

jauh yakni setara dengan anak usia 8 tahun 11 bulan. 

Berdasarkan hasil tes WISC menunjukkan bahwa FR memiliki 

potensi untuk mengingat gerakan dalam melakukan tugas-tugas 

yang konkrik. Hal ini menunjukkan FR cukup mampu dalam 

melakukan tugas KHS yang memiliki tahapan dan membutuhkan 

perhatian untuk melihat contoh dari tugas yang diberikan. Hal ini juga 

didukung dengan hasil wawancara bahwa menurut orangtua, FR 
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cepat dalam menerima informasi. Dari observasi juga terlihat FR 

dapat memperhatikan urutan dalam membuat sesuatu sehingga 

ingin mencoba sendiri. Hal ini membuat FR cepat dalam meniru 

tahapan dari tugas KHS.    

Selain kemampuan kognitif, terdapat faktor tingkat keparahan 

yang mempengaruhi KHS. Dari hasil wawancara menunjukkan 

bahwa tingkat keparahan FR termasuk ringan. Orang tua 

memperoleh informasi tersebut dari diagnosa dokter dan psikolog. 

Dari hasil tes CAR’S dan observasi menunjukkan skor 31 yang 

tergolong autism ringan, yang ditunjukkan dari perilaku FR yang tidak 

mengganggu saat FR melakukan tugas KHS. Hal ini menyebabkan 

orangtua, guru, pengasuh, adik dan lingkungan sekitar dapat lebih 

mudah mengajarkan tugas KHS. 

Selain faktor usia, IQ dan tingkat keparahan terdapat juga faktor 

pengasuhan orangtua yang berpengaruh terhadap KHS FR. Terlihat 

dari hasil wawancara dan observasi menunjukkan orangtua 

cenderung tegas tidak selalu mengikuti keinginan FR. Orangtua  

mengajarkan KHS dengan cara bertahap dan berulang secara verbal 

dan mencontohkannya. orangtua juga memberikan pujian bila FR 

berhasil melakukannya. Selain itu, orangtua konsisten dalam 

memberikan kesempatan pada FR untuk mencoba melakukan tugas 

KHS sehingga FR mampu melakukan tugas KHS tanpa dibantu.  

Selian itu, ibu mengetahui cara untuk menyikapi perilaku FR ketika 
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sedang marah yakni dengan memberikan pengertian secara halus 

sehingga FR bisa lebih tenang dan patuh dengan orangtua. 

Orangtua juga meluangkan waktu untuk FR baik dalam hal bermain, 

belajar, melakukan tugas KHS, dan liburan.   

Beberapa usaha orangtua untuk memiliki pengetahuan 

tentang hambatan dan kebutuhan pada anak ASD, dikarenakan 

faktor pendidikan orangtua. Tingkat pendidikan ayah adalah S1 dan 

Ibu D3. Baiknya tingkat pendidikan orangtua menyebabkan orangtua 

memiliki cara pemecahan masalah yang lebih baik untuk 

penanganan dan menyikapi FR. Ibu mampu menyikapi perilaku FR 

dikarenakan ibu memiliki pengetahuan tentang hambatan dan 

kebutuhan anak ASD. Pengetahuan tersebut ibu peroleh dengan 

berusaha mencari tahu pada orang yang lebih ahli seperti, konsultasi 

dengan dokter, psikolog, mengikuti seminar parenting, membaca 

artikel, buku, dan sharing dengan orang yang memiliki pengalaman 

yang sama. Dengan demikian, ibu memiliki cara-cara yang lebih 

kreatif dalam menyikapi sikap FR yang kemudian ibu sesuaikan 

dengan karakter FR. 

Pekerjaan ayah sebagai wirausaha yakni memiliki usaha foto 

copy dan ibu bekerja sebagai PNS di salah satu universitas, 

sehingga orangtua memiliki dana dan mampu untuk konsultasi ke 

dokter dan psikolog, mengikuti seminar, menyekolahkan FR ke 

sekolah khusus, mengikutkan terapi, les serta memberikan fasilitas 
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media dan peralatan rumah tangga yang mendukung untuk 

perkembangan KHS.  

Dukungan dari significant other seperti pengasuh, adik, dan 

guru di sekolah juga memiliki peranan penting dalam KHS FR. 

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi menunjukkan bahwa 

pengasuh mengajarkan FR melakukan tugas-tugas KHS secara 

bertahap dan membiarkan FR untuk mengerjakan tugas KHS secara 

mandiri dan tidak memanjakan FR. Menurut orangtua, adik FR juga 

ikut serta dalam KHS FR, karena adiknya sering mengajarkan KHS 

dan mengingatkan bila FR salah dalam melakukan tahapan dari 

KHS. Selain itu, dari hasil wawancara menunjukkan adanya 

kerjasama dan komunikasi yang baik dengan guru di sekolah. Guru 

di sekolah juga menerapkan cara pengajaran yang sama dengan 

orangtua di rumah serta mempraktekkan tugas-tugas KHS sehingga 

FR mampu dan terbiasa melakukan tugas-tugas dari KHS.  

Berdasarkan pemaparan di atas menunjukkan bahwa faktor 

internal  dan faktor eksternal saling mendukung sehingga FR mampu  

melakukan tugas-tugas KHS dengan baik.  
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Skema 3. Subjek 2 (FR) 
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       KHS Subjek           Saran 

KHS Personal KHS Domestik 

KHS Komunitas Masyarakat 

Makan dan 
Minum 

 

Toileting 

 

Mandi 
 

Berpakaian  
 

Kebersihan 
diri 

Menjaga 

Kesehatan 
Menjaga 
keamanan 

rumah 

Pekerjaan 

rumah tangga 

Menyiapkan 
Makanan 

Menggunakan 
alat dapur dan 
kebersihan 

Kemampuan 
menjaga diri 
di luar rumah 

Menggunakan 
telepon/ 
teknologi 

Mengguna

kan uang 

Orientasi 
kanan/kiri 

Mengenal 
waktu, hari, 

tanggal 

Keterampil
an di rumah 
makan 

Faktor Internal 
1. Tingkat Intelektual 

Tes WISC: 
IQ Verbal : 53 
IQ Perfom : 82 
IQ Total : 64 (MR) 

2. Usia : 10 tahun 1 bulan 
3. Tingkat Keparahan  

CARS : 31 (Autism Ringan) 
 

Faktor Eksternal 

1. Pendidikan Orangtua 

Ayah : S1 

Ibu  : D3 

2. Pekerjaan Orangtua 

Ayah : Wirausaha 

Ibu : PNS 

3. Pengetahuan Orangtua Tentang ASD 

- Orangtua kurang mengetahui gejala, karakteristik, hambatan 
anak dengan ASD  

- Usaha orangtua (konsultasi ke dokter, psikolog, non medis, 
membaca artikel tentang parenting, membaca buku tentang 
anak ABK, ikut seminar dan sharing) 

- Orangtua memperhatikan perkembangan anak 
- Orangtua mengetahui cara untuk penanganan anak   

- Orangtua paham kemampuan dan kekurangan anak 
4. Pengasuhan Orangtua 

- Orangtua konsisten, sabar  
- Tegas  

- Memberikan kesempatan untuk mencoba KHS 
- Mengajarkan KHS dengan cara verbal, mecontohkan dan 

bertahap 

- Tidak selalu menuruti keinginan anak 
- Menyikapi dengan halus dan memberikan pengertian bila 

anak marah 
- Ibu kreatif dalam mensiasati perilaku anak 

- Memberikan pujian bila anak berhasil 
- Meluangkan waktu untuk anak 

5. Dukungan Significant Others 

- Adanya kerjasama yang baik dengan guru di sekolah dan guru 
les 

- Adik sering mengajarkan tugas KHS 
- Pengasuh konsisten mengajarkan KHS 

- Lingkungan sekitar dapat menerima kondisi anak  
 

ASD 

KHS yang belum dikuasai 
Sudomain Personal: (Kebersihan diri: Potong kuku) 
Subdomain Domestik: (Pekerjaan rumah tangga: Merapikan 

tempat tidur, Mencuci dan menjemur baju 

 

KHS yang masih dibantu 
Sudomain Personal: (Berpkaian: Mengenakan sepatu bertali 
Subdomain Domestik: (Pekerjaan rumah tangga: Merapikan 

mainan) 
Subdomain Komunitas Masyarakat : Menggunakan uang, 

waktu dan tanggal 

 

KHS yang dikuasi: 
Sudomain Personal (Makan, minum, Toileting,  Berpakaian, 

Kebersihan diri, Menjaga kesehatan)  
Subdomain Domestik (Menjaga keamanan rumah, 

menggunakan alat dapur & kebersihan, Menyiapkan 
makanan, Pekerjaan rumah tangga)  
Subdomain Komunitas Masyarakat (Kemampuan menjaga 

diri di luar rumah, Menggunakan Tlp / Teknologi, Orientasi 
kanan kiri, Keterampilan di rumah makan) 
 

-  Orangtua sebaiknya memberikan kesempatan 

pada anak untuk mencoba melakukan tugas KHS 
 

- Orangtua sebaiknya lebih sabar 
- Orangtua sebaiknya menhajarkan lebih rutin dan 
konsisten 

 

- Orangtua sebaiknya terus konsisten dalam melatih 

tugas KHS yang sudah dikuasai. 

- Orangtua sebaiknya terus membiasakan anak untuk 

melakukan tugas KHS secara mandiri 

- Orangtua lebih melibatkan anak untuk melakukan 

tugas KHS 

- Orangtua memperhatikan pemberian pujian atau 

hadiah untuk anak 
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3.  Kasus 3 

a. Indentitas Subjek  

Nama    : GB 

Jenis Kelamin  : Perempuan  

Tempat tanggal lahir : Sleman, 7 Oktober 2006 

Usia    : 11 tahun 1 bulan 

Pendidikan   : Kelas 5 di SLB 

Urutan kelahiran  : Anak ke-2 dari 2 bersaudara 

Alamat Rumah   : Yogyakarta 

b. Hasil Observasi 

GB memiliki penampilan fisik yang rapi. Warna kulit GB coklat 

gelap. GB memiliki rambut pendek berwarna hitam dan tebal. Tinggi 

badan GB termasuk tinggi dibandingkan dengan anak seusianya. 

Postur tubuh GB termasuk berisi. GB menunjukkan fleping 

menggerakkan tangan dengan menutup setengah bibirnya serta 

berkata “e..e..” dan tertawa. Selain itu, GB sering memainkan dan 

menarik-narik rambutnya.GB tinggal bersama dengan kedua orangtua 

dan kakaknya.  

Setiap hari GB diantar dan dijemput sekolah oleh ibu. GB sekolah 

dari pukul 09.00 – 11.00 WIB. Sesampai sekolah GB langsung menuju 

kelas dan duduk di tempat duduknya. Selama duduk di kelas GB 

sering memunculkan gerakan berulang seperti, flepping, memegang 

rambut, mengeluarkan suara “ee..ee..” “aduk..aduk..”. Guru sering kali 
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untuk mengingatkan GB untuk tidak melakukan perilaku tersebut. Saat 

ini GB sedang mempelajari dan mengenal jam. Guru mengajarkan 

dengan cara membuat gambar jam di buku tulis lalu memberikan 

instruksi pada GB untuk membaca perintah di sebelah gambar jam 

tersebut dan membuat jarum jam lalu mengarahkan pada angka 

sesuai dengan instruksi yang diberikan.  

Di kelas GB sudah dapat duduk dengan tenang namun pandangan 

GB cepat teralih saat belajar, sehingga guru sering kali memanggil GB 

dan mengingatkan GB untuk fokus. GB mampu menjawab pertanyaan 

yang diberikan oleh guru walaupun membutuhkan pengulangan dari 

guru. Di sekolah GB, satu siswa ditangani oleh satu guru sehingga 

guru fokus mengajarkan GB. Bila GB sudah selesai mengerjakan 

tugas yang diberikan, GB memiliki kesempatan untuk memilih buku 

untuk dibaca. GB senang ketika melihat buku terutama buku yang 

memiliki banyak gambar.  

Sepulang sekolah GB langsung mengganti seragamnya dan makan 

siang. GB mengambil sendiri nasi dan lauk serta makan di meja 

makan. Beberapa kali nasi yang dimakan terjatuh. Setelah makan ibu 

mengingatkan GB untuk membersihkan nasi yang tidak disadarinya 

terjatuh. Setelah GB membersihkannya, GB mencuci piring dan 

menuju ruang menonton TV. GB biasanya langsung mengajak ibu 

untuk membantunya mengerjakan PR walaupun tidak ada PR yang 

diberikan oleh guru. Selesai belajar, GB melanjutkan membaca buku 
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cerita atau komik yang dikoleksinya. Ketika membaca buku GB terlihat 

tertawa sendiri membaca cerita pada buku tersebut. Sesekali GB 

menunjukkan pada ibu buku yang ia baca dan menyuruh ibu untuk 

membacanya. GB selalu membawa buku yang ia suka kemanapun 

saat melakukan aktivitas lain seperti pada saat makan. Selain 

membaca buku GB juga senang mendengarkan radio dan sesekali 

ikut menyanyikan lagu yang diputar pada radio. GB biasanya ditinggal 

sendiri di rumah saat ibu menjemput kakaknya. GB menghabiskan 

waktu dengan membaca buku dan mendengarkan radio. Bila ibu 

datang dan hari sudah mulai gelap, GB menyalakan lampu rumahnya.  

Sore hari pukul 17.00 WIB GB mandi sore. GB mengambil handuk 

ditempat jemuran, melepas baju di kamar dan masuk ke kamar mandi. 

Setelah mandi GB langsung keluar menuju tempat jemur baju untuk 

menjemur celana dalam yang sudah ia cuci di kamar mandi. Sesekali 

ibu mengingatkan GB untuk menggunakan handuk saat menjemur 

karena GB telanjang saat menjemur celana dalam. GB mengambil 

baju dilemari kamarnya dan memakai baju di kamar. Setelah selesai 

mandi GB menuju ruang TV untuk menonto video yang putar oleh 

ayahnya. GB sesekali ikut menyanyikan lagu pada video tersebut 

sambil loncat-loncat dan tertawa.  

c. Hasil Wawancara 

Ayah GB bekerja di Yogyakarta sebagai Guru dan Ibu Gb sebagai 

ibu rumah tangga. Ayah GB memiliki pendidikan S1 dan ibu D3. GB 
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dan keluarga tinggal di Yogyakarta. GB merupakan anak ke dua dari 

dua bersaudara. 

Pada saat ibu mengandung GB, awalnya ibu tidak mngetahui jika 

usia kandungannya sudah berusia 2 bulan dan ibu sempat 

mengomsumsi obat neosep. Selama hamil ibu sempat mengalami 

keram perut ketika terjadi gempa pada usia kehamilan 7 bulan. Pada 

usia 8 bulan ibu sudah mengalami pecah ketuban dan melahirkan 

secara caesar. GB lahir dengan bobot 28 kg dan panjang 55 cm.  

Selama perkembangan, GB sempat terjatuh dari tempat tidur saat 

berusia 11 bulan. Gb tidak pernah mengalami sakit hingga opname. 

Orangtua mulai merasa ada yang berbeda ketika usia 1 tahun GB 

belum bisa bicara dan berjalan. Pada saat GB dipanggil, GB tidak 

mau melihat hingga ibu berteriak GB menoleh hanya sebentar. GB 

hanya menangis ketika keinginannya tidak terpenuhi dan orangtua 

tidak memahami maksudnya karena GB belum bisa bicara.  

Melihat kondisi GB yang terlambat, orangtua memeriksakan GB ke 

dokter di Jakarta, kemudian GB dicek THT dan tumbuh kembangnya. 

GB diberikan mainan puzzle dan GB langsung dapat mengerjakannya. 

Dokter mendiagnosa GB mengalami ASD. Orangtua memeriksakan 

GB ke rumah sakit di Yogyakarta karena orangtua tinggal di 

Yogyakarta. Orangtua membawa GB ke bagian tumbuh kembang, 

disana GB tes verbal dan perilakunya yang merusak.  GB juga 
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didiagnosa ASD namun ringan. Orangtua juga memeriksakan ke 

psikolog dan menunjukkan diagnosa yang sama.  

Orangtua memutuskan mengikutkan GB terapi sejak usia 2 tahun. 

Orangtua konsisten datang ke tempat terapi walaupun GB menangis. 

Orangtua GB juga berkonsultasi pada terapis mengenai cara terapi 

agar ibu bisa melakukan di rumah. Ibu menerapkan pengajaran yang 

sama seperti pada tempat terapi. Ibu tegas walaupun anak menangis. 

GB ikut terapi dari usia 2 tahun hingga 6 tahun. GB terapi mengikuti 

terapi sensori dan perilaku. Selama mengikuti terapi GB menjadi lebih 

tennag dan mau mengikuti instruksi. Orangtua menyekolahkan GB 

paud pada usia 3 tahun 6 bulan hingga 4 tahun 6 bulan untuk 

mengajarkan sosialisasinya. Usia 5 tahun orangtua mencari 

rekomendasi sekolah dengan berkonsultasi pada tempat terapi 

mengenai sekolah yang cocok untuk GB. Ibu mengikuti saran dan 

menyekolahkan GB ke sekolah khusus autis di Yogyakarta.  

GB mulai sekolah usia 6 tahun. Selama GB sekolah di sana GB 

mengalami banyak perkembangan. GB mulai bisa mengucapkan satu 

kata ketika pertengahan semester awal GB masuk sekolah. Saat ini 

GB sudah menginjak kelas 5. GB merupakan siswa yang paling 

mampu baik dalam hal akdemik maupun KHS di sekolahnya. Menurut 

guru, orangtua juga selalu bertanya pada guru mengenai 

perkembangan dan cara pengajaran untuk GB. Guru di sekolah juga 

memperhatikan perkembangan GB dan selalu 
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mengkomunikasikannya pada orangtua. Di sekolah guru tidak hanya 

mengajarkan GB dalam bidang akademik melainkan tugas-tugas KHS, 

musik, berkebun, melatih sensori dan terdapat fasilitas terapi. Menurut 

guru, tiap siswa di sekolah diajarkan oleh satu guru. Selain itu, lama 

waktu anak sekolah juga ditentukan dari tingkat keparahan dan materi 

yang perlu diajarkan. Menurut guru di sekolah GB sudah dianggap 

mandiri terhadap tugas KHS sehingga di sekolah guru lebih 

memberikan materi akademik. Guru menyatakan bahwa orangtua GB 

yang sudah lebih banyak mengajarkan tugas KHS sedangkan guru di 

sekolah lebih meningkatkan kemampuan GB yang lain seperti 

motoriknya, bicaranya, dan lain sebaginya. 

Guru menyatakan bahwa setiap 6 bulan sekolah selalu 

mengadakan outbond dan edukasi untuk orangtua mengenai 

karakteristik anak ASD, penerimaan orangtua dengan anak ASD, 

pengasuhan dan penanganan untuk anak ASD. Hal ini dilakukan 

sekolah agar orangtua memiliki pengetahuan mengenai ASD 

sehingga dapat bekerjasama mendukung proses perkembangan 

anak. Selain itu, di sekolah juga memberikan terapi pada GB sehingga 

orangtua memutuskan untuk menghentikan terapi GB di luar sekolah.   

Dalam mengajarkan KHS maupun akademik, GB lebih sering 

diajarkan oleh ibu karena GB menghabiskan waktu lebih banyak 

bersama ibu dibandingkan dengan ayah. Ayah bekerja hingga sore 

dan malam hari. Ibu tegas, konsisten dan memberikan kesempatan 
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pada anak untuk mencoba. Ibu tidak selalu mengikuti keinginan GB. 

Ibu mengajarkan KHS GB dengan cara verbal dan memberikan 

instruksi yang singkat, mencontohkan dan menggunakan gambar. Ibu 

juga konsisten untuk membiarkan GB melakukan tugas KHS secara 

mandiri. Bila GB melakukan kesalahan dan marah, Ibu menyikapinya 

dengan menasehati, membentak, mengancam, mendiamkan hingga 

memukul. Orangtua memberikan pujian dan hadiah bila GB berhasil 

melakukan tugas KHS dan akademik.  

Menurut ibu, ayah GB terkadang merasa kasihan dengan GB bila 

ibu terlalu keras dengannya. Namun ibu kembali memberikan 

pengertian pada ayah agar pengasuhan yang diberikan kepada GB 

kompak dan sama. Ayah mengerti maksud ibu demi kebaikan GB 

sehingga ayah juga berusahan untuk tegas dan konsisten dalam 

mengajarkan KHS dan akademiknya. Selain itu, ayah mempercayakan 

pengasuhan yang ibu berikan pada GB sudah baik. Menurut ibu, ayah 

GB cenderung memberikan semangat padanya dan mendukung ibu 

dengan bekerjasama dalam menyikapi masalah GB.  

Hubungan GB dengan kakaknya sangat baik. Menurut ibu kakak 

sangat membantu perkembangan GB terutama dalam hal KHS. GB 

menjadikan kakak sebagai panutannya. GB selalu menghabiskan 

waktu bersama kakaknya sehingga GB sering memperhatikan 

kakaknya melakukan tugas KHS. Hal ini menyebabkan GB mampu 

melakukan tugas KHS dengan lebih cepat karena sering melakukan 
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bersama dan melihat kakaknya. GB mampu mandi sendiri karena 

awalnya latihan mandi bersama kakaknya. GB juga sudah mampu 

menggunakan pembalut saat datang bulan karena sering melihat 

kakaknya. Selain kakak, dukungan dari keluarga besar juga ikut 

memotivasi orangtua untuk tetap semangat demi perkembangan GB. 

d. Hasil Alat Tes 

1) Kemampuan Kognitif 

Tes WISC 

Dari hasil tes WISC GB memperoleh tiga skor IQ yaitu: 

IQ Verbal  : 47 (Retardasi Mental) 

IQ Performance : 57 (Retardasi Mental) 

IQ Total   : 47 (Retardasi Mental) 

Berdasarkan skor IQ total yang diperoleh, menunjukkan 

kemampuan FR untuk bertindak secara terarah, berpikir secara 

rasional dan berhubungan dengan lingkungan secara efektif sangat 

kurang sehingga FR membutuhkan dukungan yang lebih untuk 

perkembangan yang lebih baik. 

IQ verbal menggambarkan potensi GB untuk bekerja dengan 

simbbol-simbol abstrak, kemampuan untuk menyerap informasi dan 

kemampuan berbahasa sedangkan IQ performance menggambarkan 

potensi GB untuk mengintegrasikan antara kemampuan mengamati 

sesuatu dan melakukan gerakan-gerakan serta bekerja dalam situasi 

yang konkrit. Rendahnya IQ verbal dan performace GB menunjukkan 
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bahwa GB kurang memiliki potensi untuk melakukan tugas-tugas 

KHS yang membutuhkan pengamatan, kemampuan menerima 

informasi dan mampu menirukan gerrakan-gerakan. Hal ini 

menyebabkan GB dapat lebih lamabat untuk menguasai tugas-tugas 

KHS.  

2) Keterampilan Hidup Sehari-hari 

Hasil Keterampilan Hidup Sehari-hari GB diperoleh dari tes VABS 

dapat dilihat pada tabel 8.  

Tabel 8. Hasil Subranah Keterampilan Hidup Sehari-hari 

berdasarkan Tes VABS 

Subranah Keterampilan Hidup Sehari-hari meliputi: 

Personal 68 6 tahun 4 bulan 
Domestik 20 7 tahun 2 bulan 
Masyarakat 2 1 tahun 5 bulan 

Total 90 4 tahun 11 bulan 

  = 59 bulan 

 

Berdasarkan tabel 11 diatas menunjukkan bahwa dari ketiga 

subdomain tersebut GB cukup banyak mampu menguasai tugas 

KHS pada subdomain personal. KHS yang cukup mampu dikuasi 

adalah subdomain domestik sedangkan pada subdomain 

masyarakat GB paling kurang mampu. Dari hasil tersebut 

menunjukkan bahwa jarak antara usia kronologis GB yaitu 11 tahun  

dengan skor KHS GB yang setara dengan anak usia 4 tahun 11 

bulan cukup jauh. Hal ini menunjukkan bahwa KHS GB terlambat. 
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a) Subdomain personal  

Subdomain personal GB setara dengan usia 6 tahun 4 bulan. FR 

mampu mengambil makan dan minum sendiri, toileting, berpakaian, 

dan mandi. Kebersihan diri seperti, menggunakan pembalut, potong 

kuku, menutup mulut saat batuk, membersihkan hidung dengan tisu, 

mencuci dan mengeringkan muka, sikat gigi, mengganti baju yang 

basah dan kotor. Menjaga kesehatan ditunjukkan dengan tidak 

minum es ketika batuk dan memberikan obat pada bagian yang 

terluka. Tugas KHS pada subdomian ini yang belum mampu 

dilakukan GB seperti menggunakan sepatu bertali. Hal ini 

dikarenakan ibu belum pernah mencoba untuk menggunakan sepatu 

bertali. Selain itu, di sekolah GB menggunakan sepatu selop. 

b) Subdomain Domestik  

Subdomain domestik GB setara dengan anak usia 7 tahun 2 bulan. 

GB mampu menjaga keamanan di rumah seperti, menyalakan lampu 

rumah ketika mulai gelap dan mengunci pintu. Menggunakan alat 

dapur dan kebersihan sepert, sabun untuk mandi dan cuci tangan, 

sunligth untuk mencuci piriang, sendok dan garpu untuk makan, 

pisau, kursi, meja, sapu, tempat sampah dan gunting. Menyiapkan 

makanan GB mampu membuat sambel dengan menguleg bahan 

yang sudah disiapkan dan memetik sayur untuk memasak. 

Pekerjaan rumah tangga, seperti mencuci dan jemur celana dalam, 

mengepel ketika menumpahkan air, merapikan ruangan sendiri bila 
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di perintahkan, memindahkan barang pecah belah, meletakkan baju 

kotor ditempatnya, mengambil baju yang sudah kering pada jemuran, 

mencuci piring, menyimpan dan merapikan barangnya sendiri, serta 

menyimpan pakaian bersih. Tugas KHS pada subdomain ini yang 

masih dibantu adalah dalam pekerjaan rumah tangga seperti, 

menggunakan kompor untuk memasak menggunakan uang untuk 

berbelanja, merapikan tempat tidur, menyetrika baju karena dahulu 

pernah hangus, membersihkan ruang makan yang berantakan 

setelah GB makan, ibu masih sering mengingatkan karena terkadang 

GB tidak sadar menjatuhkan makanan. Dalam menggunakan alat-

alat dapur GB masih dibantu menggunakan pisau karena pernah 

terluka. Kurang mampunya GB menggunakan kompor karena GB 

belum paham ketika memutar kompor perlu menekan, sehingga 

seringkali api tidak menyala tetapi berbau gas, untuk itu ibu masih 

perlu mengajarinya.  

c) Subdomain komunitas masyarakat  

KHS GB pada subdomain ini setara dengan anak usia 1 tahun 5 

bulan. GB mampu menggunakan teknologi hp untuk membuka 

youtobe, main game, menggunakan radio, menonton TV. Tugas 

yang masih dibantu pada subdomain ini seperti, menggunakan hari, 

waktu dan tanggal. Hal ini dikarenakan saat ini ibu baru memulai 

mengajarkan jam yang masih menggunakan kertas dan gambar. Ibu 

masih belum secara rutin mengaplikasikan pada jam dinding. 
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Selanjutnya, untuk menggunakan hari, GB mampu bila menyebutkan 

nama-nama hari namun masih dibantu bila ditanya nama hari saat 

ini. Menurut ibu GB cenderung hafal dengan seragam sekolah yang 

digunakan tiap hari dibandingkan dengan menyebutkan hari. Dalam 

penggunaan tanggal ibu juga masih belum konsisten karena masih 

mencari cara untuk mengajarinya dan masih bertahap. Terdapat 

banyak tugas yang belum GB kuasai seperti menjaga diri di  luar 

rumah. Hal ini disebabkan ibu selalu mendampingi GB ketika diluar 

rumah dan GB juga tidak pernah keluar rumah untuk bermain di 

taman bermain selain di sekolah. Selain itu, GB juga belum mampu 

menggunakan HP untuk menelpon atau mengirim pesan. Hal ini 

dikarenakan ibu belum terpikirkan untuk mengajarkannya. GB hanya 

mampu menggunakan HP untuk bermain game, namun saat ini GB 

sudah tidak tertarik menggunakan HP. Dalam menggunakan uang 

untuk berbelanja GB belum mampu,  karena ibu belum pernah 

mencoba mengajarkan GB untuk berbelanja sendiri, ibu masih 

menemani dan saat ini GB masih dalam pengenalan nilai uang. 

Selain itu, GB belum memiliki keterampilan di rumah makan, karena 

menurut ibu pengucapan GB masih belum jelas sehingga ibu masih 

memesankan makanan untuk GB.  

3) Tingkat Keparahan 

Tingkat keparahan ditunjukkan dari hasil tes sebagai berikut:  

Tabel 9. Hasil tes CARS 
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No Subtes Skor 

1 Hubungan dengan orang lain 2.5 
2 Imitasi  1.5 
3 Respon Emosi 3 
4 Penggunaan Tubuh 2.5 
5 Penggunaan Objek 2.5 
6 Adaptasi terhadap perubahan 2.5 
7 Respon Visual 1.5 
8 Respon Pendengaran  2 
9 Penciuman, Sentuhan dan Rasa 2 
10 Ketakutan dan Kecemasan 2 
11 Komunikasi Verbal 3 
12 Komunikasi Non-Verbal 2 
13 Tingkat Aktivitas 1.5 
14 Tingkat dan konsistensi respon 

intelektual 
2.5 

15 Kesan Umum  2.5 

 Total 34 
 (Autis Sedang) 

Keterangan: 
1 – 1.5 : Dalam batas normal 
2 – 2.5  : Abnormal ringan 
3 – 3.5  : Abnormal sedang  
4  : Abnormal sangat parah 

 

Dari hasil tes CAR’S menunjukkan bahwa tingkat keparahan GR 

tergolong autism sedang. Hal ini ditunjukkan emosi GR yang masih 

belum stabil. GB marah menangis hingga memukul dirinya. 

Terkadang saat marah selang beberapa waktu GB bisa senang. 

Ekspresi GB juga cenderung tidak sesuai seperti tertawa sendiri. GB 

kurang mampu berhubungan dengan oranglain yang ditunjukkan dari 

perilakunya yang lebih senang menyendiri. GB masih memuncul kan 

gerakan berupa fleping, memainkan rambut dan loncat-loncat dalam 

hal penggunaan tubuh.  Komunikasi verbal GB yang masih sering 
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terbalik dalam mengucapkan kata dan masih membeo. GB cukup 

mampu dalam kemampuan meniru, seperti menggambar dengan 

menjiplak bunga dan mengikuti perilaku kakak dalam tugas  KHS. 

tingkat aktivitas GB termasuk tidak aktif sehingga GB lebih mampu 

untuk memperhatikan suatu tugas dan arahan walaupun masih perlu 

untuk diingatkan. Melihat perilaku GB, menunjukkan bahwa GB 

memutuhkan banyak dukungan dari orangtua, guru, kakak dan 

lingkungan agar KHS GB lebih baik.  

e. Analisis Kasus 3 

1. Faktor Internal 

Melihat IQ total, IQ Verbal dan IQ Performance GB pada tes WISC 

yang tergolong retardasi mental. Hal ini menunjukkan bahwa GB 

kurang mampu dalam hal menerima informasi, mengintergrasikan 

antara kemampuan mengamati sesuatu dan melakukan gerakan-

gerakan serta bekerja pada situasi yang konkrit. Hal ini menunjukkan 

GB membutuhkan waktu yang lebih lama dalam memperlajari tugas 

KHS. 

Tingkat keparahan GB yang tergolong sedang. Hal ini ditunjukkan 

dari emosi GB yang masih kurang stabil, masih muncul flepping, 

membeo, dan hubungan dengan orang lain masih perlu untuk 

diarahkan. Tingkat aktivitas GB yang lebih tenang menyebabkan GB 

mampu dalam hal meniru gerakan. Hal ini menunjukkan GB 
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memerlukan dukungan yang lebih dari orangtua, kakak dan guru 

untuk mengajarkan KHS.  

GB kurang memiliki kemampuan yang mendukung dalam hal 

kognitif dan tingkat keparahan untuk melakukan tugas KHS. 

Terlihat dari hasil tes VABS bahwa KHS GB setara dengan usia 4 

tahun 11 bulan dan usia GB 11 tahun 1 bulan. Hal ini menunjukkan 

bahwa jarak usia kronologis GB dengan kesetaraan usia pada KHS 

GB cukup jauh. 

2. Faktor Eksternal 

Setiap hari GB lebih sering ditemani oleh ibu karena ayah 

pulang kerja sore hari. Kakak GB juga pulang bersama dengan 

ayahnya. Ibu mengasuh GB sangat tegas dan konsisten dalam 

memberikan perlakuan, bila ibu mengatakan tidak maka ibu tidak 

akan menuruti keinginan GB dan tidak memanjakannya. Walaupun 

ayah tidak memiliki waktu yang lama bersama GB namun ayah dan 

ibu GB bekerjasama untuk memberikan kesempatan pada GB 

mencoba melakukan tugas KHS. Orangtua mengajarkan dengan 

cara verbal dan memberikan instruksi yang singkat. Selain itu 

orangtua juga mencotohkan dan menggunakan gambar. GB akan 

mendapatkan pujian atau hadiah bila GB berhasil melakukan tugas 

yang diberikan. Hal ini menurut orangtua dapat mengembangkan 

KHS. Orangtua menyikapi perilaku GB dengan menasehati, 

membentak mengancam hingga memukul ketika anak tantrum, anak 
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melakukan salah, dan menunjukkan perilaku yang tidak sesuai. Hal 

ini membuat anak menjadi takut, patuh dan lebih mudah untuk 

diarahkan. 

Orangtua memiliki pengetahuan mengenai cara penanganan 

anak dikarena berusaha mencari informasi dengan konsultasi ke 

dokter, psikolog, terapi, membaca buku, dan berbagi cerita dengan 

orangtua yang memiliki pengalaman yang sama. Cara orangtua 

memperoleh informasi dapat dipengaruhi oleh tingkat pendidikan 

orangtua. Ayah memiliki tingkat pendidikan S1 dan tingkat 

pendidikan ibu D3. Tingginya tingkat pendidikan orangtua 

mendukung kreativitas orangtua untuk mencari pengetahuan dan 

banyak memiliki informasi.  

Ayah yang bekerja sebagai guru sehingga memiliki 

pengetahuan mengenai metode dalam proses pengajaran. Hal ini 

menyebabkan ayah sering berdikusi dan memberikan masukan pada  

ibu mengenai metode dalam mengajarkan GB. Ibu sebagai ibu 

rumah tangga lebih memiliki waktu dalam mengajarkan GB baik 

dalam hal akademik dan KHS. Selain itu, pekerjaan ayah yang tetap 

dan adanya pemasukan yang tetap membauat orangtua dapat 

memberikan fasilitas berupa menyekolahkan GB, mengikutkan terapi 

sejak dini, dan membelikan media yang membantu akademik dan 

KHS anak.  
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Dukungan dari orang terdekat seperti guru, kakak, dan keluarga 

besar sangat membantu perkembangan GB. Guru di sekolah dapat 

diajak bekerjasama dan mengkomunikasikan mengenai cara 

pengajaran dan hambatan yang dialami GB. Selain itu, guru juga 

memberikan edukasi secara rutin mengenai karakteristik anak ASD 

dan cara penanganannya. Kakak dapat menjadi contoh untuk GB 

dalam melakukan tugas KHS dan akademik. Kakak yang perhatian 

dengan GB ikut serta dalam mengajarkan KHS pada GB agar GB 

dapat lebih mandiri.  

3. Dinamika antar Faktor 

Saat ini GB berusia 11 tahun. Semakin bertambahnya usia, 

kemampuan GB dalam hal KHS juga akan meningkat. Hal ini 

ditunjukkan dari hasil wawancara bahwa dalam mengejarkan KHS 

bertahap, awalnya GB masih di bantu untuk mengerjakan tugas KHS 

namun seiring bertambahnya usia GB mampu melakukan tugas KHS 

dengan mandiri. GB mampu melakukan tugas KHS cukup banyak 

dalam subdomain personal, dan domestik. Jarak kesetaraan usia GB 

dengan KHS  dari hasil VABS cukup jauh jauh yakni setara dengan 

anak usia 4 tahun 11 bulan. 

Kemampuan kognitif GB yang dilihat dari tes WISC menunjukkan 

kemampuan GB untuk menyerap informasi dan kemampuan bahasa 

GB kurang. Potensi untuk mengintegrasikan antara kemampuan 

mengamati sesuatu dan melakukan gerakan-gerakan serta bekerja 
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dalam situasi yang konkrit yang kurang, sehingga GB membutuhkan 

pengulangan yang banyak dalam melakukan tugas KHS. Hal ini juga 

didukung dengan hasil wawancara, menurut orangtua GB mampu 

melakukan tugas KHS karena sering melihat dan meniru dari 

perilaku kakaknya. Dari observasi juga terlihat GB dapat melakukan 

banyak tugas KHS terutama dalam subdomain personal.  

Selain taraf intelektual GB terdapat juga faktor tingkat keparahan 

GB. Dari hasil wawancara menunjukkan bahwa tingkat keparahan 

anak termasuk ringan. Akan tetapi, dari hasil tes CAR’S dan 

observasi menunjukkan skor 34 yang tergolong autism sedang, yang 

ditunjukkan dari perilaku anak yang kaku dan emosi anak masih sulit 

dikendalikan sehingga mudah tantrum . Hal ini menyebabkan 

orangtua, guru, dan kakak membutuhkan kesabaran, tahapan dan 

cara yang lebih bervariasi untuk mengajarkan tugas-tugas dalam 

KHS. Dari hasil wawancara juga menunjukkan bahwa hambatan 

orangtua dalam mengajarkan KHS adalah tergantung dari suasana 

hati anak ketika terjadi suatu masalah dan kemampuan anak dalam 

berkomunikasi 

Menyikapi perilaku dan emosi GB, tentunya tidak lepas dari faktor 

pendidikan orang tua yakni ayah memiliki pedidikan akhir S1 dan ibu 

D3. Pendidikan orangtua yang cukup baik mempengaruhi pola pikir 

orangtua menjadi lebih luas dan menemukan pemecahan masalah 

mengenai hambatan GB. Selain itu, pendidikan yang tinggi menjadi 
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faktor pendukung untuk pekerjaan orangtua. Ayah bekerja sebagai 

guru dan ibu sebagai ibu rumah tangga sehingga memiliki dana 

untuk  berkonsultasi ke dokter, psikolog, mengikutkan GB terapi dan 

konsultasi dengan terapi, menyekolahkan anak di sekolah khusus, 

menggunakan pengobatan herbal, dan sharing dengan orangtua 

yang memiliki pengalaman yang sama. Dari informasi tersebut 

orangtua memiliki pengetahuan mengenai gejala pada anak ASD, 

hambatan dan kebutuhan GB, sehingga orangtua lebih 

memperhatikan perkembangan GB dan memiliki cara yang lebih 

bervariasi dalam menangani GB.  

Dari pengetahuan yang dimiliki, orangtua menerapkan 

pengasuhan yang cenderung konsisten dalam memberikan 

perlakukan baik dalam hal menyikapi perilaku GB yang sedang 

marah atau dalam menyelesaikan tugas KHS. Selain itu orangtua 

tidak mau memanjakan GB dengan mengikuti semua keinginannya. 

Ibu memberikan instruksi yang singkat dalam melakukan tugas KHS 

sehingga GB lebih cepat untuk memahaminya. Selain itu orangtua 

juga tegas kepada GB, bila GB tidak bisa dinasehati ibu akan 

membentak, mengancam, hingga memukul. Ketika GB masih 

tantrum orangtua cenderung mengabaikannya, sehingga GB menjadi 

takut dan patuh dengan orangtua. Hal ini menyebabkan GB cukup 

mampu diarahkan untuk melakukan tugas-tugas KHS.  



107 

 

 

 

Memiliki IQ yang tergolong retardasi mental dan rata-rata serta 

tingkat keparahan sedang sehingga GB membutuhkan dukungan 

yang lebih dari orang terdekat. Dari hasil wawancara menunjukan 

adanya dukungan yang baik dari orang terdekat. Dukungan dari 

significant others seperti memiliki hubungan baik dengan saudara 

sehingga kakak ikut serta dalam pengajaran KHS. Hal ini 

menyebabkan GB meniru perilaku kakaknya dalam melakukan tugas 

KHS. Selain itu, adanya dukungan dari keluarga besar yang 

memahami dan menerima kondisi GB. Guru di sekolah juga dapat 

bekerja sama dengan orangtua. Guru mengkomunikasikan cara 

pengajaran KHS maupun akademik sehingga perlakuan yang 

diberikan disekolah maupun di rumah sama. Guru di sekolah juga 

sering memberikan edukasi kepada orangtua mengenai cara 

penanganan GB. Berkat pengasuhan dan dukungan yang baik GB 

menjadi lebih mampu melakukan tugas-tugas KHS walaupun 

beberapa tugas KHS masih dibantu dan belum dapat dikuasa.  

Berdasarkan pemaparan diatas menunjukka bahwa faktor 

eksternal GB lebih membantu GB dalam melakukan tugas KHS 

dibandingkan faktor internal. 
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Skema 4. Subjek 3 (GB) 
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       KHS Subjek           Saran 

KHS Personal KHS Domestik 

KHS Komunitas Masyarakat 

Makan dan 
Minum 

 

Toileting 

 

Mandi 
 

Berpakaian  
 

Kebersihan 
diri 

Menjaga 

Kesehatan 
Menjaga 
keamanan 
rumah 

Pekerjaan 

rumah tangga 

Menyiapkan 
Makanan 

Menggunakan 
alat dapur dan 
kebersihan 

Kemampuan 
menjaga diri 
di luar rumah 

Menggunakan 
telepon/ 
teknologi 

Mengguna

kan uang 

Orientasi 
kanan/kiri 

Mengenal 
waktu, hari, 

tanggal 

Keterampil
an di rumah 
makan 

Faktor Internal 
1. Tingkat Intelektual 

Tes WISC: 
IQ Verbal : 47 
IQ Perfom : 57 
IQ Total : 47 (MR) 

2. Usia : 11 tahun 1 bulan 
3. Tingkat Keparahan  

CARS : 34 (Autism Sedang) 
 

Faktor Eksternal 

1. Pendidikan Orangtua 

Ayah : S1 

Ibu : D3 

2. Pekerjaan Orangtua 

Ayah : Guru 

Ibu : IRT 

3. Pengetahuan Orangtua Tentang ASD 

- Orangtua mengetahui gejala, hambatan, karakteristik anak 
dengan ASD  

- Usaha orangtua (konsultasi ke dokter, sek THT, tumbuh 
kembang,  psikolog, terapis, guru dan sharing) 

- Orangtua memperhatikan perkembangan anak 
- Orangtua mengetahui cara untuk penanganan anak   

- Orangtua mengetahui kemampuan dan kekurangan anak 
4. Pengasuhan Orangtua 

- Orangtua Konsisten, sabar 
- Tegas (menasehati, membentak, memukul) 

- Memberikan instruksi yang singkat 
- Memberikan kesempatan untuk mencoba KHS 
- Mengajarkan KHS dengan cara verbal, gambar, mecontohkan 

dan bertahap 

- Tidak memanjakan anak 
- Menyikapi dengan mendiamkan, membentak, mengancam, 

memukul bila anak marah 

- Kreatif dalam mensiasati perilaku anak 
- Memberikan reward  bila anak berhasil 

5. Dukungan Significant Others 

- Adanya kerjasama yang baik dengan guru di sekolah 
- Guru sering memberikan edukasi pada orangtua   

- Kakak sering mengajarkan tugas KHS 
- Dukungan dari keluarga besar 

ASD 

KHS yang belum dikuasai 

Sudomain Personal: (Berpakaian: mengenakan sepatu 
bertali) 
Subdomain Komunitas Masyarakat : Kemampuan menjaga 
diri di luar rumah, Menggunakan Tlp, uang, orintasi kanan-
kiri, keterampilan makan di rumah makan 
 

KHS yang masih dibantu 

Subdomain Domestik: (menggunakan alat dapur: pisau; 
pekerjaan rumah tangga: Memasak, merapikan tempat 
tidur, membersihkanan ruang makan, menyetrika baju) 
Subdomain Komunitas Masyarakat : (hari, waktu dan 
tanggal) 

 

KHS yang dikuasi: 

Sudomain Personal (Makan, minum, Toileting,  Berpakaian, 
Kebersihan diri, Menjaga kesehatan)  
Subdomain Domestik (Menjaga keamanan rumah, 
menggunakan alat dapur & kebersihan, Menyiapkan 
makanan, Pekerjaan rumah tangga)  
Subdomain Komunitas Masyarakat (Menggunakan 
Teknologi) 

 

- Orangtua sebaiknya lebih memperhatikan 

perkembangan tugas KHS anak  
- Orangtua sebaiknya lebih melibatkan dan 

memberikan kesempatan pada anak untuk 

mencoba melakukan tugas KHS 

- Orangtua sebaiknya lebih sabar 
- Orangtua sebaiknya lebih rutin dan konsisten dalam 
melatih tugas KHS yang masih dibantu 

- Orangtua sebaiknya tidak mudah khawatir dengan 
resiko dari tugas KHS 

- Orangtua sebaiknya menggembangkan metode 
pengajaran seperti video, gambar dan mencontohkan 
langsung 

 

 - Orangtua sebaiknya tetap konsisten dalam 

melatih tugas KHS yang sudah dikuasai. 

- Orangtua tetap memberikan pujian atau hadiah 

bila anak berhasil. 

- Tetap tegas dalam mengajarkan anak 

-  Tetap memberikan instruksi secara singkat dan 

jelas 



109 

 

 

 

D. Hasil Penelitian 

1. Hasil Ketrampilan Hidup Sehari-hari  

Berdasarkan hasil tes VABS subranah KHS yang terdiri dari tiga 

subdomain yaitu personal, domestik dan masyarkat menunjukkan ketiga 

subjek memperoleh hasil yang berbeda. FR menunjukkan hasil yang 

paling mampu dalam melakukan tugas KHS dibandingkan MW dan GB. 

Rentang usia FR dengan kesetaraan usia dari hasil KHS tidak terlalu 

jauh. Sudomain domestik FR juga menunjukkan kesetaraan usianya 

lebih tinggi dibandingkan usianya saat ini. Ketiga subjek memiliki skor 

tertinggi pada subdomain personal, namun pada skor subdomain 

domestik FR dan GB memiliki skor lebih banyak dibandingkan dengan 

MW. Pada subdomain masyarakat FR dan MW memiliki skor yang lebih 

banyak dibanding GB. Pemaparan hasil tes ditunjukkan pada tabel 10.   

Tabel 10. Hasil Subranah Keterampilan Hidup Sehari-hari berdasarkan 

tes VABS. 

Subdomain 
KHS 

MW FR GB 

Skor Usia 
setara 

Skor Usia 
setara 

Skor Usia 
setara 

Personal 62 5 th 71 7 th 8 bln 68 6 th 4 bln 
Domestik 8 3 th 6 bln 31 12 th 3 

bln 
20 7 th 2 bln 

Masyarakat 12 3 th 10 
bln 

33 7 th 8 bln 2 1 th 5 bln 

Total 82 4 th 4bln 135 8 th 11 
bln 

90 4 th 11bln 

  = 52 bln  = 107 bln  = 59 bln 
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2. Hubungan Faktor Internal Anak dengan KHS 

Faktor internal merupakan karakteristik subjek yang terdiri dari usia, 

kemampuan kognitif, dan tingkat keparahan. Hasil diperoleh berdasarkan 

hasil wawancara dan tes psikologi. Pemaparan dari hasil wawancara dan 

tes ditunjukkan pada tabel 11.  

Tabel 11. Faktor Internal  

Faktor 
Internal 

MW FR GB 

Usia 11 th 3 bln 10 th 1 bulan 11 th 1 bln 

Kemampu-
an Kognitif  

WISC 
IQ Verbal: 50 
IQ Performancae: 90 
IQ Total= 66 (MR) 

WISC 
IQ Verbal: 53 
IQ Performancae: 82 
IQ Total: 64 (MR) 

WISC 
IQ Verbal: 47 
IQ Performancae: 57 
IQ Total: 47 (MR) 

Tingkat 
Keparahan 

CAR’S = 32,5 
Autism Ringan 

CAR’S = 31 Autism 
Ringan 

CAR’S = 34 Autism 
Sedang 

 

 FR memiliki usia paling muda dibandingkan dengan MW dan GB. 

Usia tidak menunjukkan pengaruh yang bermakna terhadap KHS dalam 

penelitian ini. Hal ini terlihat dari usia FR yang paling muda namun paling 

mampu melakukan tugas-tugas KHS dibandingkan dengan MW dan GB.  

Kemampuan kognitif yang ditunjukkan dari hasil WISC. Berdasaarkan 

hasil tes WISC, peneliti lebih menggunakan IQ performance untuk 

menjelaskan fungsi intelektual agar tidak berlebihan dalam kurangnya 

kemampuan verbal pada anak ASD. Hal ini dikarenakan rendahnya 

kemampuan verbal merupakan salah satu kriteria dari ASD. IQ 

performance pada ketiga subjek menunjukkan hasil yang berbeda. MW 

tergolong dalam kategori rata-rata dan FR dibawah rata-rata sedangkan 

GB tergolong dalam kategori retardasi mental. Hal ini menunjukkan bahwa 
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MW lebih memiliki potensi untuk mengintegrasikan antara kemampuan 

mengamati sesuatu dan melakukan gerakan-gerakan serta bekerja dalam 

situasi yang konkrit dibandingkan dengan FR dan GB. Hal ini 

menunjukkan bahwa MW lebih memiliki kemampuan untuk melakukan 

tugas-tugas KHS dibandingkan dengan FR dan GB. Hasil yang 

ditunjukkan pada penelitian ini menunjukkan bahwa IQ tidak 

mempengaruhi KHS subjek secara langsung. Hal ini terlihat dari hasil KHS 

MW yang paling rendah dibandingkan GB, sedangkan IQ MW lebih tinggi 

dibandingkan IQ GB.  

Berdasarkan tingkat keparahan, MW dan FR tergolong dalam kategori 

ringan dan GB tergolong dalam kategori sedang. Tingkat keparahan yang 

berbeda juga tidak secara langsung mempengaruhi KHS subjek. GB 

memiliki tingkat keparahan sedang namun memiliki KHS yang lebih baik 

dibandingkan dengan MW.  

C. Hubungan Faktor Eksternal Keluarga dengan KHS 

Faktor eksternal merupakan karakteristik orangtua yang terdiri dari 

pendidikan orangtua, pekerjaan orangtua, pengetahuan orangtua tentang 

ASD, pengasuhan orangtua dan dukungan dari lingkungan. Faktor 

eksternal diperoleh dari hasil wawancara. Pemaparan faktor eksternal 

ditunjukkan pada tabel 12. 
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Tabel 12. Faktor Eksternal 

Faktor 
Eksternal 

MW FR GB 

Pendidikan 
Orangtua 

Ayah = SD 
Ibu    = SD 

Ayah = S1 
Ibu    = D3 

Ayah = S1 
Ibu    = D3 

Pekerjaan Ayah=Pekerja 
lepas 
Ibu    = Pedagang 

Ayah=Wiraswasta 
Ibu   = PNS 

Ayah = Guru 
Ibu    = IRT 

 

Pengetahuan 
tentang ASD 

Kurang 
 

Tinggi 
 

Cukup  

Pengasuhan  Permisif 
Ibu 
- Tidak tegas 
- Memanjakan 
anak/ mengikuti 
keinginannya 

- Merasa khawatir 
dengan resiko yg 
terjadi 

- Tidak 
memberikan 
kesempatan 
untuk mencoba 
KHS 

- Tidak sabar  
- Tidak kosisten 
Ayah 

- Konsisten 
- Tegas 
- Mendiamkan 
anak bila anak 
tantrum 

Otoritatif 
Ibu dan ayah 
- Tegas 
- Halus dalam 
memberikan 
pengertian 

- Konsisten 
- Sabar 
- Tidak 
memanjakan/ 
tidak selalu 
menuruti 
keinginan anak 

- Memberikan 
kesempatan 
utnuk mencoba 
KHS 

- Memberikan 
pujian bila anak 
berhasil 

Otoritatif 
Ibu dan ayah 
- Tegas dan galak 
- Tidak memanjakan 
/ tidak selalu 
menuruti keinginan 
anak 

- Konsisten 
- Singkat dan jelas 
dalam memberikan 
instruksi 

- Memberikan 
kesempatan untuk 
mencoba KHS 

- Memberikan 
reward bila anak 
berhasil 

Dukungan Negatif 
- Tidak ada kerja 
sama dan 
komunikasi yang 
baik dengan guru 
di sekolah 

- Kakak cenderung 
mengikuti 
keinginan subjek 

- Memfasilitasi 
anak untuk 
sekolah  

- Tidak 
mengikutkan 
terapi 

Positif 
- Adanya kerja 
sama dan 
komunikasi yang 
baik dengan guru 
di sekolah 

- Adik ikut serta 
dalam 
mengajarkan 
KHS pada subjek  

- Pengasuh dan 
orangtua 
menggunakan 
cara yang sama 
dan konsisten 

Positif 
- Adanya kerja 
sama dan 
komunikasi yang 
baik dari guru di 
sekolah 

- Guru memberikan 
edukasi rutin 
mengenai 
pengetahuan dan 
penanganan 
tentang anak ASD 

- Kakak ikut serta 
dalam 
mengajarkan KHS 
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- Kondisi 
lingkungan yang 
tidak memadai 
untuk tugas-
tugas KHS 
 

dalam 
mengajarkan 
KHS 

- Dukungan dari 
keluarga besar 

- Memfasilitasi 
anak dengan 
mengikutkan 
terapi sejak dini, 
sekolah khusus 
dan les pelajaran 

subjek 
- Dukungan dari 
keluarga besar 

- Memfasilitasi anak 
dengan 
mengikutkan terapi 
sejak dini dan 
sekolah khusus 

 
Melihat tabel di atas menunjukka bahwa tingkat pendidikan orangtua 

subjek berbeda. Oangtua MW memiliki tingkat pendidikan paling rendah 

dibandingkan orangtua FR dan GB. Hal ini dapat mempengaruhi 

pengetauan orangtua tentang ASD sehingga berdampak dalam 

pengasuhan.  

Pada tabel 12. Menunjukkan pekerjaan yang dimiliki orangtua MW 

tidak tetap sehingga tidak memperoleh penghasilan tetap. Ayah sebagai  

pekerja lepas dan ibu pedagang. Kondisi ini menyebabkan orangtua 

tidak dapat memenuhi kebutuhan MW untuk terapi, konsultasi ke 

psikolog dan menyediakan media untuk membantu KHS MW. Berbeda 

dengan pekerjaan orangtua FR dan GB yang tergolong. Hal ini 

ditunjukkan dari Ayah FR sebagai wirausaha dan ibu FR bekerja sebagai 

PNS. Orangtua FR dapat memenuhi kebutuhan FR untuk perkembangan 

yang lebih baik. Orangtua mengikutkan FR terapi , konsultasi dengan 

psikolog dan dokter, menyekolahkan di sekolah khusus, dan 

menyediakan media yang mendukung FR dalam melakukan KHS. 

Pekerjaan ayah GB sebagai guru dan ibu sebagai ibu rumah tangga. 

Orangtua GB dapat memenuhi kebutuhan GB, yang ditunjukkan dari 
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memeriksakan GB ke dokter dan psikolog sejak dini , mengikutkan terapi 

sejak dini, dan menyekolahkan di sekolah khusus serta menyediakan 

media untuk GB dalam meningkatkan perkembangannya dan KHS. 

Pengetahuan orangtua mengenai ASD menunjukkan perbedaan. 

Orangtua MW kurang memiliki pengetahuan mengenai ASD. Orangtua 

MW juga kurang memiliki usaha dalam mencari informasi. Orangtua MW 

hanya mengetahui gejala anak ASD ditunjukkan dari ciri-ciri kontak mata 

yang kurang dan mengalami keterlambatan bicara. Hal ini menyebabkan 

orangtua tidak memiliki informasi mengenai pengasuhan tepat untuk 

MW. Berbeda dengan orangtua FR dan GB yang memiliki pengetahuan  

mengenai hambatan pada anak ASD. Orangtua FR dan GB berusaha 

mencari informasi untuk menambah pengetahuannya dengan konsultasi 

ke psikolog, terapis, konsultasi dengan guru di sekolah, membaca buku 

dan artikel tentang ASD, mengikuti seminar, berbagi dengan orangtua 

yang memiliki pengalaman yang sama. Hal ini menyebabkan orantua FR 

dan GB mengetahui cara penanganan sehingga dapat memberikan 

pengasuhan yang tepat. 

Pengasuhan orangtua juga menunjukkan perbedaan. Orangtua MW 

cenderung menunjukkan pengasuhan yang permisif sedangkan orangtua 

FR dan GB cenderung menunjukkan pengasuhan otoritatif. Pengasuhan 

orangtua MW seperti memanjakan MW, tidak tegas dan tidak konsisten 

dalam menyikapi serta mengajarkan suatu tugas, merasa khawatir 

dengan resiko dari tugas kHS, tidak sabar dan tidak memberikan 
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kesempatan pada MW untuk melakukan tugas KHS. Pengasuhan ini 

menyebabkan MW tidak patuh dengan ibu, mudah marah dan malas 

sehingga ibu semakin kesulitan menyikapi MW. Berbeda dengan 

pengasuhan orangtua FR dan GB yang cenderung tegas dan konsisten 

dalam menyikapi perilaku subjek, tidak selalu mengikuti keinginan 

subjek, memberikan kesempatan dalam melakukan tugas KHS, 

memberikan instruksi yang singkat dan memberikan pujian atau hadiah 

bila subjek berhasil melakukan tugas. Cara pengasuhan orangtua FR 

dan GB menyebabkan subjek menjadi patuh dan mudah diarahkan untuk 

melakukan tuga KHS. 

Dukungan yang diperoleh dari lingkungan seperti saudara, 

pengasuh, dan guru setiap subjek berbeda. MW menunjukkan kurang 

mendapatkan dukungan dari lingkungan. Hal ini ditunjukkan dari 

kurangnya kerjasama dan komunikasi yang baik dengan guru disekolah, 

kakak cenderung mengikuti keinginan MW, dan kondisi rumah yang 

kurang memadai. Hal ini menyebabkan MW kurang mampu melakukan 

tugas kHS karena kurangnya dukungan yang positif. Dukungan yang 

diperoleh FR dan GB menunjukkan dukungan yang positif sehingga 

perkembangan subjek lebih baik. Dukungan yang diperoleh seperti, guru 

mau bekerjasama dan mengkomunikasikan pekembangan subjek 

dengan orangtua, saudara yang ikut berperan mengajarkan KHS, dan 

pengasuh yang memiliki cara pengajaran yang sama dengan orangtua 

FR  serta dukungan dari keluarga besar yang positif. 
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D. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa KHS ketiga subjek 

berbeda. FR menunjukkan paling mampu dalam KHS dan GB lebih 

mampu dibandingkan MW. Hal ini dikarenakan usia FR paling muda, 

memiliki kemampuan kognitif yang cukup baik, tingkat keparahan ringan 

dan tingkat pendidikan orangtua yang tinggi, pekerjaan orangtua yang 

baik, memiliki pengetahuan tentang ASD, pengasuhan yang tepat dan 

dukungan dari guru, pengasuh, saudara FR serta dukungan keluarga 

yang positif.  

Faktor internal dan eksternal FR yang saling mendukung 

menyebabkan FR lebih mampu menguasi tugas KHS. GB menunjukkan 

KHS yang lebih baik dibanding MW, walaupun faktor internal GB yang 

kurang namun didukung dengan faktor eksternal. Hal ini ditunjukkan dari, 

usia GB yang lebih mudah dari MW, memiliki IQ paling rendah dari FR 

dan MW, tingkat keparahan yang tergolong sedang, namun memiliki 

orangtua dengan tingkat pendidikan yang tinggi, ayah memiliki pekerjaan 

tetap dan ibu memiliki waktu yang lebih untuk GB, orangtua memiliki 

pengetahuan yang cukup mengenai ASD, pengasuhan yang tepat dan 

dukungan dari guru, kakak, keluarga besar serta adanya fasilitas 

sehingga membantu perkembangan GB ke arah yang lebih baik.  

MW memiliki KHS yang paling rendah dikarenakan faktor internal yang 

mendukung, akan tetapi faktor eksternal MW kurang mendukung. Hal ini 

terlihat dari usia MW yang paling tua dibandingkan FR dan GB, 
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kemampuan kognitif MW yang paling baik, tingkat keparahan yang 

tergolong ringan, akan tetapi pendidikan orangtua yang rendah, 

pekerjaan orangtua yang tidak tetap, kurangnya pengetahuan orangtua 

tentang ASD, kurang tepatnya pengasuhan orangtua, rendahnya 

dukungan dari guru dan kakak serta kurangnya fasilitas yang 

menyebabkan terhambatnya perkembangan MW dalam KHS. 

Berdasarkan pemaparan diatas menunjukkan bahwa faktor eksternal 

lebih berpengaruh terhadap KHS subjek dibandingkan dengan faktor 

internal.  
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Skema 5. Ketiga Subjek 

 

Faktor Internal      Faktor Eksternal 

                 Subjek FR & GB    Subjek MW 

 

Gejala ASD 
 Interaksi sosial 
 Komunikasi 
 Perilaku berulang, 

terbatas 

KHS FR (Setara usia 8 th 11 bln) 
Personal  = 71  = 7 th 8 bln  
Domestik  = 31 = 12 th 3 bln 
Masyarakat  = 33  = 7 th 8 bln 

 

Kemampuan 
Kognitif 

MW = 66 (MR) 
FR = 64 (MR) 
GB = 47 (MR) 

 

Usia 
MW = 11 th 3 bln 
FR  = 10 th 1 bln 
GB  = 11 th 1 bln 

 

Tingkat Keparahan 
MW = Ringan 
FR = Ringan 
GB = Sedang 

 

Pendidikan Orangtua 
FR dan GB (Tinggi) 

Ayah  = S1 
Ibu = D3 

 

Pekerjaan 
FR = Ayah : Wirausaha 

Ibu : PNS 
GB = Ayah : Guru  
 Ibu : IRT 

 

Pengetahuan 
Orangtua tentang 

ASD (Tinggi) 
 

Dukungan dan fasilitas 
(Positif) 

 

Pendidikan Orangtua 
MW (Rendah) 
Ayah = SD 
Ibu = SD 

 

Pekerjaan 
MW = Ayah :Pekerja lepas 
  Ibu : Pedagang 

 

Pengetahuan 
Orangtua tentang 

ASD (Rendah) 
 

Pola Asuh Permisif 

 Pola Asuh Otoritatif 

Dukungan dan fasilitas 
(Negatif) 

 

KHS GB (Setara usia 4 thn 11 bln) 
Personal  = 68 = 6 th 4 bln 
Domestik  = 20 = 7 th 2 bln 
Masyarakat  = 2  = 1 th 5 bln 
 

KHS MW (Setara usia 4 thn 4 bln) 
Personal  = 62  = 5 th 
Domestik  = 8 = 3 th 6 bln 
Masyarakat  = 12  = 3 th 10 bln 
 

Masalah Perilaku 

- Tidak Patuh 
- Mudah marah 
- Malas 

Perilaku Subjek 

- Patuh 
- Mudah diarahkan 
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E. Pembahasan 

Anak dengan autism spectrum disorder (ASD) ditandai dengan 

adanya gangguan komunikasi, interaksi sosial dan adanya pola perilaku 

yang berulang, terbatas dan minat (American Psychiatric Association, 

2013). Melihat gejala pada anak ASD, menunjukkan anak dengan ASD 

mengalami defisit yang signifikan dalam fungsi adaptif yang salah satunya 

adalah keterampilan hidup sehari-hari (KHS) (Tomanik, dkk., 2007 dalam 

Trenesha, dkk., 2015).  

Idealnya KHS diajarkan semenjak mulai sekolah sehingga KHS 

anak semakin baik dan mendukung kemandirian anak pada masa dewasa 

(Ducan dan Bishop, 2015). KHS pada anak yang masih usia sekolah atau 

sekolah dasar, anak diperlukan mampu untuk berpakaian secara mandiri, 

mengenal uang, makan di kantin, naik bus sekolah dan merapikan tempat 

tidur (Carothers dan Taylor, 2004). Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

subjek belum mampu melakukan tugas KHS sesuai dengan usianya.   

KHS anak dengan ASD dapat dipengaruhi oleh faktor usia. 

Freeman (dalam Green dan Carter, 2014) menyatakan anak dengan ASD 

dapat meningkatkan KHS seiring dengan bertambahnya usia. Semakin 

anak tumbuh, maka secara berlahan anak berubah dari tergantung 

menjadi lebih mandiri dalam KHS (Hardywinoto, dalam Primadayati, 

2011). Berbeda dengan pernyataan Perry, dkk (2009) menunjukkan 

bahwa tidak ada hubungan antara usia anak dengan KHS anak. Seiring 

bertambahnya usia anak, KHS anak menurun. Hal ini ditunjukkan pada 
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hasil penelitian bahwa subjek dengan inisial MW yang memiliki usia paling 

tua menunjukkan KHS yang paling rendah dibandingkan GB dan FR yang 

memiliki usia lebih muda. Hal ini dapat disebabkan bahwa seiring 

bertambahnya usia harapan dari lingkungan yang meningkat 

menyebabkan tugas KHS menjadi lebih komplek dan sulit untuk dipelajari 

oleh anak (Harrison dan Boney dalam Trenesha, dkk., 2015).  

Terdapat faktor tingkat intelektual yang berfungsi untuk mendukung 

keberhasilan anak dalam melakukan KHS. Menurut Green dan Carter 

(2014) anak dengan IQ yang lebih tinggi, lebih mampu dalam melakukan 

tugas KHS karena kemampuan anak untuk menerima informasi dan 

tingkat mengingat tugas lebih cepat sehingga anak mampu melakukan 

tugas KHS. Hasil penelitian menunjukkan bahwa subjek FR IQ yang lebih 

rendah dari MW, namun FR lebih mampu melakukan tugas KHS 

dibandingkan dengan MW. Trenesha, dkk (2015) menyatakan adanya 

keterkaitan antara usia dan IQ untuk memprediksi KHS dari waktu ke 

waktu. Pada penelitian tersebut menyatakan anak yang lebih tua memiliki 

IQ yang stabil namun KHS menurun. Hal ini ditunjukkan dari subjek MW 

yang memiliki usia paling tua, IQ yang baik namun kemampuan KHS 

paling rendah dibandingkan dengan subjek FR dan GB. Kondisi ini dapat 

disebabkan peningkatan IQ tidak sepadan dengan apa yang perlu di 

pelajari mengenai KHS di lingkungan yang semakin menuntut anak 

(Trenesha, dkk., 2015).  
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Tingkat keparahan anak ASD dapat menjadi faktor yang 

mempengaruhi KHS anak dengan ASD (Perry, dkk., 2009; Bal, dkk., 

2015). Semakin berat tingkat keparahannya anak, akan semakin lambat 

untuk mencapai keberhasilan menyelesaikan tugas dibandingkan anak 

dengan ASD yang memiliki tingkat keparahan ringan. Hal ini dikarenakan 

semakin berat tingkat keparahan anak maka semakin menyulitkan 

orangtua untuk mengajarkan KHS sehingga dibutuhkan dukungan yang 

lebih. Hal ini sesuai dengan hasil KHS GB yang lebih rendah dari FR 

dikarenakan tingkah keparahan GB yang tergolong sedang dan FR 

tergolong ringan. Berbeda dengan hasil penelitian pada subjek FR dan 

MW yang memiliki tingkat keparahan tergolong ringan sedangkan GB 

memiliki tingkat keparahan sedang, namun KHS MW paling rendah 

dibandingkan FR dan GB. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat keparahan 

tidak mempengaruhi KHS anak. 

Pebedaan hasil KHS yang terlihat pada MW, FR dan GB 

berdasarkan faktor internal subjek, dapat disebabkan oleh faktor eksternal 

yang lebih mempengaruhi. Kurangnya KHS MW dapat disebabkan 

orangtua lebih fokus pada masalah akademik dan komunikasinya. Selain 

itu, orangtua kemungkinan memiliki tanggung jawab untuk mengasuh 

sehingga merasa lebih mudah untuk melakukan tugas KHS untuk 

anaknya daripada mengajarkan  KHS secara rutin (Green dan Carter, 

2014). Hal ini sejalan dengan hasil penelitian bahwa orangtua MW lebih 

fokus pada akademik subjek yang belum bisa membaca dibandingkan 
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dengan KHS subjek. Ibu merasa bahwa sebagai seorang ibu memiliki 

tanggung jawab dalam melayani subjek dan mengerjakan tugas-tugas 

rumah tangga sehingga tidak melibatkan subjek dalam tugas KHS. 

Pada penlilitian yang dilakukan oleh Sholihah (2016) hambatan 

anak  untuk melakukan tugas KHS dapat dikarenakan oleh orangtua 

cenderung memanjakan anak. Pengasuhan permisif yang ditunjukkan dari 

sikap memanjakan, mengikuti keinginan, membiarkan melakukan apa 

yang anak inginkan sehingga anak tidak belajar untuk megontrol tingkah 

lakunya dan selalu mendapatkan segalanya dengan cara apapun. Selain 

itu orangtua menerapkan disiplin yang tidak konsisten sehingga anak 

berperilaku agresif (Baumrind dalam Papalia, 2009). Sesuai dengan hasil 

penelitian bahwa orangtua MW cenderung mengikuti keinginan anak bila 

anak merengek dan tidak mau mengambil makan, minum, mandi dan 

cebok BAB sendiri. Hal ini dikarenaka ibu mudah merasa iba dan 

cenderung khawatir dengan resiko dari tugas KHS. Pengasuhan tersebut 

membuat MW menjadi mudah marah hingga memukul, tidak patuh dan 

malas dalam melakukan tugas KHS.  Perilaku MW semakin menyulitkan 

ibu untuk mengarahkan dalam melakukan tugas KHS sehingga KHS MW 

menjadi paling rendah dibandingkan FR dan GB. 

Pada penelitian yang dilakukan oleh Ducan dan Bishop (2015) 

bahwa faktor yang membantu kesuksesan KHS adalah pengasuhan 

orangtua dalam mengajarkan KHS dan dukungan dari lingkungan seperti 

guru, saudara, dan teman. Hal ini dikarenakan KHS bisa dilatih dengan 
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lebih fokus pada kelebihan dan kekurangan anak untuk meningkatkan 

kemampuan anak secara menyeluruh. Hal ini menjadi penting untuk 

menentukan tagret intervensi KHS agar mendapatkan kemampuan yang 

lebih baik seperti, hubungan dengan oranglain, berpartisipati di komunitas, 

dan mengikuti aktivitas sekolah. Sesuai dengan hasil penelitian yang 

menunjukkan bahwa subjek MW kurang mendapatkan dukungan dari 

lingkungan dan pengasuhan yang kurang tepat dibandingkan FR dan GB.  

Pernyataan Apsari (2015) yang menyatakan bahwa peran orangtua 

dalam pengasuhan penting untuk membantu anak dalam proses 

perkembangannya sehingga anak mencapai kemandirian dalam KHS 

untuk hidup bermasyarakat. Pada penelitian menunjukkan bahwa  subjek 

FR dan GB memiliki orangtua yang sangat memperhatikan 

perkembangannya. Pengasuhan orangtua FR dan GB cenderung 

menggunakan pengasuhan otoritatif, yang ditunjukkan dengan sikap 

konsisten, tegas, memberikan kesempatan pada anak untuk mencoba, 

dan memberikan pujian. Hal ini menyebabkan FR dan GB lebih patuh dan 

mudah diarahkan untuk mengajarkan KHS sehingga KHS anak menjadi 

lebih baik. Hal ini sejalan dengan pernyataan Simanjuntak (dalam 

Ramawati, 2011) bahwa dalam mengembangkan KHS dibutuhkan 

dukungan dari orangtua yang positif dengan memberikan pujian, 

semangat dan kesempatan untuk berlatih serta disiplin dan konsisten 

dalam mengerjakan sesuatu sendiri.   
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Pada penelitian ini menunjukkan bahwa pendidikan akhir orangtua 

subjek FR dan GB adalah sarjana dan diploma sedangkan orangtua MW 

memiliki pendidikan akhir SD. Meurut Ling (dalam Ramawati, 2012) bahwa 

orangtua yang memiliki latar belakang pendidikan SD dan SMP tidak 

dapat melatih anak untuk melakukan tugas-tugas KHS sebaik orang tua 

yang memiliki pendidikan yang lebih tinggi. Orangtua dengan pendidikan 

yang lebih tinggi mempunyai pengetahuan dan kemampuan yang lebih 

baik dalam mengasuh dan membimbing anaknya untuk melakukan tugas 

KHS yang lebih baik. Sesuai dengan hasil penelitian ini bahwa MW kurang 

dapat melakukan tugas KHS dikarenakan orangtua dengan latar belakang 

pendidikan SD sehingga tidak memiliki pengetahuan mengenai hambatan 

anak dan kurang kreatif untuk mencari informasi mengenai cara 

penanganan MW yang tepat. Hal ini ditunjukkan dari sikap ibu yang tidak 

bertanya pada guru mengenai cara mengajar, tidak bertanya pada 

orangtua lain yang memiliki pengalaman yang sama.  

Pekerjaan orangtua juga dapat mempengaruhi KHS pada anak 

ASD. Hasil survey The Australian Trends (2008) menyatakan bahwa ibu 

merupakan pengasuh utama anak dengan kebutuhan khusus. Ibu mampu 

memberikan kasih sayang, perhatian, membantu dan melatih anak 

dengan kebutuhan khusus melakukan KHS. Pekerjaan ibu sebagai ibu 

rumah tangga sangat membantu anak dalam menguasai KHS. hal ini 

dikarenakan ibu memiliki waktu yang cukup dalam memberikan perhatian 

dan mengembangkan kemampuan anak baik di rumah maupun di 
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sekolah.  Hasil penelitian menunjukkan bahwa pekerjaan ayah GB 

sebagai guru dan ibu sebagai ibu rumah tangga. Ibu dapat memberikan 

waktu dan perhatian yang lebih pada GB untuk mengajarkan KHS dan 

akademik. Hal ini menyebabkan GB memiliki KHS yang lebih baik dari 

MW. Berbeda dengan orangtua MW, ayah bekerja sebagai pekerja lepas 

dan ibu sebagai pedagang jus saat MW sekolah dan sudah berada di 

rumah saat MW pulang sekolah. Hal ini menunjukkan bahwa orangtua 

MW memiliki waktu yang lebih untuk melatih KHS MW, namun hasil 

menunjukkan KHS MW paling rendah dibandingkan GB dan FR yang 

kedua orangtua FR bekerja. Hal ini dapat disebabkan ibu MW lebih 

banyak memberikan bantuan dibandingkan dengan FR yang memiliki ibu 

bekerja di luar rumah. Ibu sebagai pengasuh utama seringkali merasa 

bertanggung jawab atas kebersihan dan kesehatan anak sehingga ibu 

berusaha memenuhi segala kebutuhan MW dalam KHS. Hal ini justru 

menyebabkan MW menjadi kurang menguasai KHS. 

Landers (dalam Ramawati 2011) menyatakan bahwa kedua 

orangtua dengan anak berkebutuhan khusus sebaiknya memiliki 

pekerjaan sehingga dapat memenuhi kebutuhan keluarganya.  Sen (2010) 

menyatakan bahwa orangtua yang memiliki anak dengan kebutuhan 

khusus harus mengeluarkan biaya 45% lebih banyak dibandingkan 

dengan orangtua yang tidak memiliki anak dengan berkebutuhan khusus. 

Dalam penelitian Harvey (2004) menyatakan pendapatan orangtua yang 

rendah mengakibatkan ketidakmampuan orangtua untuk memenuhi 
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kebutuhan anak seperti biaya yang lebih untuk sekolah, terapi, alat 

penunjuang serta mempersiapkan masa depan yang baik bagi anak 

dengan disabilitas. Hal ini sesuai dengan hasil penelitian, menunjukkan 

orangtua FR dan GB memiliki pekerjaan yang baik sehingga dapat 

memenuhi kebutuhan subjek seperti mengikutkan terapi sejak dini, 

menyekolahkan di sekolah khusus dan memberikan alat penunjang saat 

melakukan tugas-tugas KHS. Hal ini menyebabkan tingkat keparahan 

subjek berkurang dan dapat mengajarkan tugas KHS dengan lebih 

mudah. Sebaliknya, orangtua MW tidak memiliki penghasilan tetap tiap 

bulannya sehingga tidak memiliki biaya untuk mengikutkan anak terapi 

dan memiliki alat penunjang sebagai pendukung melakukan tugas KHS. 

 

F. Kelemahan Penelitian 

1. Hasil penelitian yang terlalu bervariatif sehingga perlu untuk 

memperhatikan homogenitas dari faktor internal dan eskternal yaitu 

karakteristik anak dan orangtua untuk menguatkan hasil penelitian. 

2. Dalam penelitian ini lebih banyak mengungkapkan pengasuhan Ibu 

karena Ayah sulit untuk ditemui, namun pengasuhan Ayah perlu 

untuk diungkap pada pengasuhan anak karena kemungkinan dapat 

terjadi perbedaan dalam pengasuhan dan mempengaruhi hasil 

penelitian. 

 


