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ABSTRAK 

 

Setiap anak memiliki hak untuk dapat belajar sesuai dengan kebutuhan mereka. Namun 

beberapa di antara anak yang terlahir di dunia memiliki kondisi yang berbeda dengan anak normal dari 

segi kesehatan maupun psikologis. Salah satunya yaitu penyandang autis, yaitu suatu kondisi dari 

seseorang sejak lahir ataupun saat masih balita yang membuat dirinya tidak dapat membentuk 

hubungan sosial atau komunikasi yang normal dengan orang lain. Tidak ada obat yang dapat 

menyembuhkan, namun dengan dilakukan terapi rutin serta dukungan dari pihak keluarga dan 

lingkungan sekitar, anak autis bisa “sembuh”. Sekarang ini terjadi peningkatan jumlah anak 

penyandang autis setiap tahunnya dan orangtua mulai terbuka terhadap keadaan anaknya tesebut. Hal 

itu mendasari terbentuknya tempat-tempat terapi di Semarang. Namun sayangnya, media terapi visual, 

terutama kartu, masih sangat terbatas, bahkan produsen yang menjual media tersebut biasanya 

mematok dengan harga yang cukup mahal.  

Adapun metode-metode yang digunakan antara lain yaitu tinjauan pustaka untuk pencarian data 

seputar autisme, sebab, akibat serta bagaimana penanggulangannya. Serta menggunakan metode 

interview dan pengamatan di beberapa tempat terapi dan pakar psikolog yang ahli menangani 

penyandang autis.  

Dengan mempertimbangkan kebiasaan penyandang autis serta kebutuhan dalam berkomunikasi 

atau hubungan sosial, maka media belajar dalam terapi visual akan dirancang menggunakan ilustrasi 

yang tepat supaya proses terapi bisa lebih maksimal dan lebih efektif. 

Kata kunci : autis, ilustrasi, kartu 

 

Every child has a right to be able to learn according to their needs. But a few of all the children who are 

born in te world have a different condition with a normal children, in terms of health and psychologic. 

One of them is an authistic, that is a condition of a person from a baby or while a toddler which make 

them can’t create a social relation or normal communication with another person. There are no medicine 

to cure, but with regular therapy and support form family and her/his surrounding, they can be “healthy”. 

Now the number of children with autism was increasing every year and their parents had an open 

minded to their child’s condition. It makes a therapy places growth in Semarang. But unfortunatelly, the 

therapy media especially cards was very limited, in fact the manufacture who sell that therapy media 

usually set the price too expensive. 

The methods that i used is a literature review to search information about autism, the causes, the 

effect, and how to overcome that. Also used the interview method and observation in a few of the therapi 

places and to a psycholog that handle an autistic child. 

By considering the habits and needs of person with autism in communication and social relations, 

so the therapy media will be designed using the right illustration to make a process of therapy be 

maximally and more effective. 

 

 

Keywords : autism, illustration, card 
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