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BAB IV 

HASIL PENELITIAN 

 

A. Persiapan Penelitian 

 Persiapan yang dilakukan peneliti sebelum melakukan penelitian yaitu : 

 1. Peneliti mengkonsultasikan dengan dosen alat screening test yang akan 

peneliti gunakan. 

 2. Peneliti membuat pedoman wawancara dan  pedoman observasi. Lalu 

peneliti mengkonsultasikan pedoman tersebut kepada dosen pembimbing. 

3. Peneliti menyiapkan informed consent yang akan diisi oleh orangtua dan 

significant others subjek. 

4. Proses pencarian subjek dimulai dari bertanya kepada SLB serta teman-

teman peneliti tentang subjek yang peneliti cari. 

5. Peneliti bertemu dengan orangtua calon subjek dan memberikan 

gambaran penelitian.  

B. Pelaksanaan Penelitian 

Kegiatan Subjek I Subjek II Subjek III Subjek IV 

Screening Test 27 Mei 2019 20 Juni 2019 1 Juli 2019 20 Agustus 

2019 

Observasi 30 Mei 2019 

28 Juni 2019 

21 Juni 2019 

25 Juni 2019 

27 Juli 2019 

2 Juli 2019 

16 Juli 2019 

23 Agustus 

2019 

30 Agustus 

2019 

Wawancara 

Orangtua 

30 Mei 2019 

25 Juli 2019 

21 Juni 2019 

27 Juli 2019 

2 Juli 2019 23 Agustus 

2019 

30 Agustus 

2019 

Wawancara 

Significant others 

(Triangulasi) 

19 Juni 2019 25 Juni 2019 7 Agustus 2019 27 Agustus 

2019 

Tabel 4.1 Pelaksanaan Penelitian 



 

 

C. Hasil Pengumpulan Data 

1. Subjek I 

 a. Identitas Subjek  

  Nama    : HM (Ibu dari AI) 

  Jenis Kelamin   : Perempuan 

  Tempat Tanggal Lahir  : Cilacap, 22 Maret 1978 

  Usia    : 41 tahun  

  Pendidikan   : S1  

  Pekerjaan   : Wiraswasta  

 b. Hasil Observasi 

  1) Observasi I (30 Mei 2019) 

   Peneliti datang siang menjelang sore hari. Rumah HM berada di 

kawasan perumahan elite dan dijaga security 24 jam. Rumah HM terdiri 

dari tiga lantai yaitu basement, lantai satu, dan lantai dua. Barang-barang 

di dalam rumah HM tertata rapi dan bersih. Rumah HM terasa dingin dan 

asri karena dilengkapi dengan pendingin ruangan dan ada beberapa 

tanaman hias di dekat tangga.  Ada banyak foto keluarga HM terpasang 

di dinding dan meja. Beberapa waktu kemudian peneliti melihat bahwa 

rumah subjek dilengkapi dengan kolam renang. Peneliti melihat ada satu 

mobil yang terparkir di garasi. 

   HM memiliki wajah khas orang Jawa. Kulit HM coklat dan 

badannya tinggi. HM hampir setiap saat mengenakan kacamata dan 

kerudung. Sedangkan anak HM yaitu AI memiliki wajah khas campuran 

Indonesia dan luar negeri. AI berambut coklat terang dan kulit putih. Bulu 

mata AI lentik dan hidung AI mancung. Badan AI tidak gemuk tapi juga 

tidak kurus.  

   Saat peneliti datang, AI sedang berada di kamar bermain lantai 

dua rumah subjek. HM meminta AI turun tapi AI menolak keluar kamar. 

HM meminta adik AI untuk mengajak AI turun. AI tetap tidak mau. HM 



 

 

naik lagi dan AI mengatakan ‘I don’t want’. Peneliti melihat HM menarik AI 

keluar kamar dan turun ke ruang tamu. AI menarik tangan dan terlihat 

akan menangis. Muka AI memerah dan bibirnya sedikit melengkung ke 

bawah. HM mengatakan kalau perbuatan AI tidak sopan dan harus 

memberi salam kepada peneliti. AI tidak mau ke ruang tamu dan berjalan 

ke arah kursi di ruang keluarga. HM berjalan ke arah dapur sambil 

mengatakan bahwa AI memang tidak suka kalau ada guru atau terapis 

datang ke rumah. HM mengatakan mungkin AI berpikir kalau ada guru 

atau terapis yang datang artinya AI harus belajar sedangkan AI tidak mau 

belajar, belajar itu di sekolah bukan di rumah. Lalu HM juga 

menambahkan bahwa hal tersebut paling hanya terjadi satu atau dua kali, 

setelahnya AI akan baik-baik saja, hanya butuh penyesuaian.  

   AI mengambil selimut dan menutupi badan AI dengan selimut 

tersebut. AI menangis sambil tiduran di atas sofa ruang keluarga. Peneliti 

mencoba memanggil AI dan mengeluarkan mainan untuk mengajak AI 

bermain. AI tetap tidak mau. Peneliti mencoba lagi dan AI membuka 

selimut sambil mengatakan ‘miss eve go home’. HM mengatakan AI tidak 

sopan dan meminta AI untuk tidak menangis karena peneliti hanya ingin 

mengajak main. HM menawarkan pada peneliti untuk turun saja bermain 

di ruang keluarga basement rumah supaya lebih enak. HM menggandeng 

AI dan AI mengikuti HM turun tangga ke basement membawa selimut. 

Peneliti ikut turun. AI melihat peneliti ikut turun tangga dan mengatakan ‘I 

don’t want. Miss eve go home.’ Adik AI ikut turun dan mengajak AI untuk 

turun. HM tetap memaksa AI turun dan saat sampai di basement AI 

langsung tiduran di sofa depan televisi dan menutupi tubuhnya dengan 

selimut. Asisten rumah tangga AI mendekati AI dan mengatakan ‘it’s ok 

Aiden. You are a good boy. You can play with Gavin.’ Adik AI ikut duduk 

di sofa sambil membawa Ipad. HM meminta ijin untuk masuk ke kamar AI 

dan adik AI sebentar. AI tetap tiduran di sofa dan peneliti duduk di 

seberang sofa tersebut. Peneliti bertanya pada asisten rumah tangga AI 

apakah AI memang suka selimut yang AI pegang tersebut. Asisten rumah 

tangga tersebut menjawab kalau memang AI memiliki kebiasaan 

menutupi badannya hingga ke wajah apabila tidak suka dengan 



 

 

kedatangan orang baru di rumah dan menangis. HM keluar kamar dan 

meminta AI untuk duduk yang sopan. Asisten rumah tangga AI membantu 

dan mengajak AI untuk main dengan adik AI. HM menawarkan AI untuk 

menonton televisi. AI mau dan membuka selimutnya. HM bertanya 

tayangan apa yang AI mau tonton. AI mengatakan ‘Cat in a Hat’. HM 

mengatakan ‘ok but sit properly and watch together with miss Eve’. AI 

menurut dengan duduk namun tetap memegang selimutnya. Asisten 

rumah tangga AI akhirnya pergi ke ruang sebelah dan HM duduk di 

sebelah AI. HM juga mengajak adik AI untuk duduk di sebelah AI. Peneliti 

meminta ijin pada AI untuk ikut menonton dengan AI. HM mengatakan hal 

yang sama sambil memencet tombol remote. AI diam saja tidak 

menjawab. HM mengatakan bahwa beliau belum dapat menemukan 

channel yang tepat dan bertanya pada AI bagaimana menemukan 

channel yang tepat. AI mengatakan channel yang betul dan MII mencoba 

mencari dan akhirnya bertanya apakah betul yang itu. AI menjawab ‘yes’. 

HM mengatakan kepada AI bahwa AI boleh menonton jika mengajak 

peneliti untuk ikut menonton. AI merespon setelah jeda beberapa detik 

dan HM mengulangi perintah tersebut. AI berdiri ke arah peneliti dan 

mengatakan ‘miss Eve do you want to watch movie with me?’. Peneliti 

mengatakan mau dan AI sudah mau duduk lagi tapi peneliti bertanya 

pada AI apa judul tayangan tersebut. HM bertanya pada AI ‘what’s the 

title Aiden?’. AI bergerak memutar kepala dan badannya ke arah peneliti 

dan menjawab ‘Cat in A Hat’. Peneliti mengulangi menyebutkan jawaban 

AI dan mengajak AI nonton bersama. AI tampak senang dan tertawa.  

   AI mengatakan sesuatu namun tidak jelas. Peneliti mendengarkan 

AI bicara dan beberapa kali peneliti menangkap AI menirukan percakapan 

di dalam tayangan yang AI tonton. HM mengatakan AI sangat suka 

tayangan tersebut dan mempunya buku tentang karakter tayangan itu, 

yaitu Dr. Seuss. HM menambahkan AI bisa menghafal kata-kata dalam 

buku cerita tersebut sama persis karena HM pernah melihat video saat AI 

megucapkan kalimat dalam buku cerita tersebut sama persis dan tidak 

salah satu kata pun, tetapi tidak terlihat seperti sedang bercerita, hanya 

mengoceh tanpa lawan bicara. HM mengatakan nanti akan menunjukkan 



 

 

rekaman video AI tersebut. Sementara itu, AI tetap duduk di sebelah MII 

sambil tertawa dan berbicara sendiri melihat tayangan di televisi. Peneliti 

meneruskan pembicaraan dengan HM sambil melihat AI. HM 

menawarkan biskuit pada peneliti. AI melihat ke arah kaleng biskuit 

tersebut dan mengambilnya tanpa mengatakan apapun. HM mengatakan 

biskuit tersebut adalah biskuit favorit AI. AI membuka kaleng biskuit 

tersebut dan adik AI ikut mengambil biskuit. Peneliti sengaja meminta 

pada AI untuk membagi biskuit tersebut dengan peneliti. HM mengulangi 

pertanyaan peneliti dan AI menjawab ‘yes’. AI menyodorkan kaleng 

biskuit kepada peneliti sambil mengatakan ‘miss Eve do you want my 

snack?’. Peneliti mengambil biskuit tersebut dan mengatakan ‘thank you 

Aiden’. AI diam saja. AI dan peneliti saling bertatap muka. Peneliti 

menunggu respon AI. Setelah jeda beberapa detik AI mengatakan ‘your 

welcome’ pada peneliti. Peneliti mengatakan ‘yes, good’. AI berbalik ke 

arah sofa dan duduk sambil makan dan meneruskan menonton televisi. 

   Sementara peneliti dan HM meneruskan mengobrol, bel rumah 

berbunyi. Beberapa menit kemudian seorang laki-laki masuk dan HM 

memperkenalkan pada peneliti bahwa beliau adalah terapis okupasi AI 

dari Hermina yang bernama Mr. Collin. AI hanya melihat ke arah Mr. 

Collin. HM meminta AI untuk menyapa Mr. Collin. AI menyapa ‘hai mister 

Collin’ dan tetap duduk di sofa. Mr. Collin meletakkan tas di sofa lalu 

duduk di samping AI. Mr. Collin mengajak AI untuk mendekat ke arah Mr. 

Collin sementara peneliti mengobrol dengan HM. AI mau mendekat ke 

arah Mr. Collin tanpa melihat ke arah Mr. Collin. Mr. Collin meminta AI 

untuk duduk di bawah dan mulai memijat AI. HM menjelaskan pada 

peneliti bahwa kegiatan yang dilakukan AI saat terapi okupasi di rumah 

macam-macam diantaranya berenang, lompat trampoline, dan pijat. Tiba-

tiba HM menanyakan pada AI hari ini mau main apa bersama dengan Mr. 

Collin dan adik AI. AI menjawab ‘swimming’. HM mengatakan hari ini 

sedang panas apakah AI yakin mau berenang. AI menjawab ‘yes’. HM 

menanyakan pada Mr. Collin apakah membawa baju renang. Mr. Collin 

menjawab bahwa beliau membawa. Lalu HM mengatakan pada AI kalau 

hari ini berenang bersama adik AI. HM menyuruh adik AI untuk ganti baju 



 

 

renang dan mengajak adik AI masuk ke kamar. Mr. Collin memijat AI dan 

AI sekarang mulai tiduran di lantai sambil tangan dan kaki dipijat 

bergantian. AI masih melihat ke arah televisi dan berbicara sendiri 

beberapa kali. Peneliti bertanya beberapa hal tentang AI ke Mr. Collin 

sementara AI masih diam saja sambil tiduran dan dipijat. Mr. Collin 

menunjukkan bagian tubuh AI yang masih kaku saat bergerak.  

   Setelah adik AI selesai ganti baju, HM mengajak AI untuk ganti 

baju renang. AI langsung berdiri dan masuk ke kamar untuk ganti baju 

dibantu HM. Adik AI sudah siap dan duduk memegang Ipad di sofa 

menunggu AI. Tidak berapa lama AI keluar kamar dan naik ke sofa sambil 

masih melihat berbicara sendiri melihat televisi. AI berjalan di pinggiran 

sofa dekat jendela. Peneliti mengajak AI untuk turun tapi AI tidak turun. 

Peneliti meminta ijin AI untuk ikut berenang tapi AI tidak menjawab. AI 

tetap berjalan di atas sofa. Sementara itu HM membuka pintu ke arah 

kolam renang. AI dan adik AI mengikuti dari belakang. Setelah membuka 

pintu, HM berjalan ke arah kolam renang diikuti oleh AI dan adik AI. 

Ternyata HM tidak bisa membuka pagar kolam renang dan meminta AI 

serta adiknya untuk memanggil asisten rumah tangga. Adik AI berjalan ke 

arah ruang sebelah sambil berteriak memanggil ‘mbak Ika, open the door 

please we want to swim’. AI mengikuti dari belakang dan mengatakan 

dengan suara pelan, datar, dan halus ‘mbak Ika open the door please’. 

Peneliti mengatakan bahwa suara AI terlalu kecil dan mbak Ika tidak bisa 

dengar sehingga harus diulang lebih keras. AI tidak mengulangi. AI 

berjalan ke ruang sebelah mengikuti adik AI. Asisten rumah tangga keluar 

diikuti oleh AI dan HM. Asisten rumah tangga tersebut membantu 

membukakan pintu pagar kolam renang. Setelah pagar terbuka, Mr. Collin 

mengajak AI dan adik AI untuk pemanasan terlebih dahulu. AI mau 

mengikui tanpa banyak bicara selama pemanasan. Setelah itu AI 

berenang bersama adik AI dan Mr. Collin. 

  Kesimpulan : 

  - Keluarga HM termasuk kelompok ekonomi menengah ke atas. 

  - HM memanggil terapis okupasi untuk AI ke rumah.  



 

 

  - AI menangis ada orang dan suasana atau lingkungan baru. 

  - AI memiliki selimut kesayangan yang selalu digunakan untuk menutupi 

diri sendiri saat menangis. 

  - AI suka sekali dan hampir hafal semua tayangan ‘Cat in a Hat’, buku ‘Dr. 

Seuss’, serta memiliki makanan kesukaan. 

  - Bahasa yang AI gunakan sehari-hari adalah bahasa Inggris. Nada 

bicara AI kaku dan datar. AI kadang bergumam sendiri (babbling).  

  2) Observasi II (28 Juni 2019) 

   Saat peneliti datang ke rumah HM sore hari sekitar jam empat, AI 

sedang bermain dengan adik AI di kamar bermain lantai dua. Peneliti 

dipersilakan duduk di ruang tamu sementara HM melanjutkan pekerjaan 

dengan asisten beliau. Selanjutnya HM memanggil AI dan memberitahu 

kalau peneliti datang. AI tidak mau keluar kamar. HM mengatakan pada 

peneliti kalau AI sedang bermain playstation (PS) dengan adik AI. HM 

bertanya pada praktikan hari ini mau bertemu beliau atau AI. Peneliti 

menjawab perlu mengobrol dulu dengan HM untuk mengisi checklist 

kemudian baru bertemu AI. HM mempersilakan peneliti duduk di sofa 

ruang keluarga bersama dengan beliau sementara AI masih di kamar. 

Peneliti dan HM melanjutkan mengobrol. Sesekali adik AI keluar kamar 

dan mendekati HM. AI tetap di dalam kamar ditemani asisten rumah 

tangga yaitu Mbak Ika. Peneliti dapat sesekali melihat ke dalam kamar 

bermain karena pintu kamar tersebut dibuka setengah.  

   Setelah peneliti selesai mengobrol dengan HM, peneliti bertanya 

pada HM apakah kira-kira AI akan marah apabila peneliti langsung masuk 

ke kamar bermain. HM mengatakan beliau senang jika peneliti mau naik 

ke kamar bermain bertemu AI karena menurut HM, AI harus belajar 

sopan santun jika ada tamu harus menemui. HM memperingatkan peneliti 

untuk hati-hati dengan kaki saat masuk kamar karena kemungkinan AI 

akan mendorong pintu saat peneliti ijin masuk ke dalam kamar. Peneliti 

naik menuju ke kamar bermain diikuti oleh HM dan pelan-pelan melihat ke 

dalam kamar. AI sedang berdiri memegang joystick PS menghadap kea 

rah televisi bersama adik AI. Di dalam kamar ada asisten rumah tangga 



 

 

Mbak Ika duduk di karpet samping sofa di belakang AI berdiri. Peneliti 

mengucapkan salam dan memanggil nama AI serta adik AI. Setelah 

beberapa detik, AI mengatakan ‘no..no..miss eve go home’. Mbak Ika 

menegur AI dan meminta AI untuk menyapa. Mbak Ika dan HM 

menjelaskan kalau peneliti hanya ingin melihat AI bermain. AI 

mengatakan ‘no..no..i don’t want’. Mbak Ika mengatakan bahwa ucapan 

AI itu tidak sopan.  

   Peneliti mencoba masuk dan mendekati AI. Peneliti menyapa adik 

AI dan adik AI membalas sapaan tersebut. HM dan mbak Ika 

mempersilakan peneliti untuk duduk di sofa goyang di samping mbak Ika. 

HM minta maaf karena ruangan agak penuh dengan barang jualan HM 

yaitu seperti tas rotan, sarung bantal, pernak-pernik rumahan, serta 

lukisan. HM menjelaskan sehari-hari aktivitasnya bekerja di ruangan 

tersebut selain mengantar jemput sekolah. Peneliti meminta ijin untuk 

duduk di bawah sebelah Mbak Ika serta mengajak AI untuk main 

bersama. Mbak Ika mempersilakan peneliti dan meminta AI untuk 

mengajak peneliti main bersama. AI bergerak mundur lalu duduk di sofa 

samping tembok. AI mengatakan ‘no’. Peneliti bertanya apakah peneliti 

boleh ikut main bersama AI dan adik AI. AI menjawab lagi ‘no’ sambil 

bergerak tiduran di atas sofa. Muka AI terlihat memerah dan seperti akan 

menangis tapi tetap melihat ke arah televisi untuk bermain. Mbak Ika 

mengatakan bahwa perbuatan AI tidak baik. Peneliti minta ijin pada AI 

untuk duduk di sebelah Mbak Ika saja sambil menonton AI bermain. AI 

lanjut bermain PS sambil tiduran sementara adik AI duduk di karpet 

bawah bersama peneliti dan Mbak Ika. HM keluar kamar. Peneliti 

bertanya pada AI dan adik AI games apa yang sedang dimainkan. AI dan 

adik AI tidak menjawab sehingga Mbak Ika mendorong untuk menjawab. 

Adik AI menjawab terlebih dulu sambil tersenyum memalingkan kepala ke 

arah peneliti yang duduk di belakang adik AI. Mbak Ika mendorong AI 

untuk menjawab pertanyaan peneliti. Peneliti bertanya sekali lagi pada AI 

dan AI menjawab ‘Raven’ dengan suara yang relatif pelan dan melirik 

beberapa detik ke depan ke arah peneliti yang duduk di depan AI. Setelah 

itu AI bergerak berganti posisi duduk dan masih sambil bermain melihat 



 

 

ke arah televisi. Tiba-tiba adik AI mengatakan mau bermain Ipad saja 

sambil mengambil Ipad yang ada di sofa dekat AI. AI tetap memegang 

joystick dan memencet beberapa tombol. AI berdiri mendekat ke arah 

televisi. Peneliti mengatakan bahwa AI berdiri terlalu dekat dengan 

televise dan bisa membuat mata AI sakit. Mbak Ika mengulangi ucapan AI 

dan mengajak AI untuk mundur. AI mundur sedikit tapi tetap memencet 

tombol seperti memilih sesuatu di menu games.  

   Tidak lama kemudian adik AI menutup Ipad dan berdiri mengambil 

joystick miliknya lagi. Adik AI ikut memencet beberapa tombol memilih 

dari menu di games. Peneliti bertanya pada AI apakah karakter yang AI 

mainkan merupakan Dart Vader. Mbak Ika mengulangi pertanyaan 

peneliti dan meminta AI menjawab namun AI belum merespon apapun. 

Peneliti bertanya lagi dan menjelaskan bahwa karakter tersebut 

mengingatkan peneliti pada karakter Dart Vader dari Star Wars. Mbak Ika 

tampak paham dan mengiyakan. Mbak Ika mengulangi pertanyaan 

peneliti apakah karakter tersebut memang Dart Vader dan meminta AI 

menjawab. Mbak Ika mengatakan tidak sopan jika tidak bersikap baik. AI 

tetap tidak merespon. AI dan adik AI saling menimpali obrolan namun 

peneliti terkadang tidak dapat memahami karena obrolan AI dan adik AI 

berkaitan dengan games tersebut. Selama bermain PS bersama adik AI, 

AI banyak berbicara terutama menimpali ucapan adik AI, seperti ‘ok’, ‘lets 

go’, ‘im here’, ‘wait’, atau sekedar tertawa saat ada karakter yang kalah. 

Setelah beberapa menit, AI tiba-tiba menoleh ke belakang dan menunjuk 

ke arah peneliti sambil mengatakan ‘miss eve go home’. Baik Mbak Ika 

maupun HM mengatakan perbuatan AI tidak baik tetapi AI hanya berbalik 

melihat ke arah televisi lagi. Hal ini terjadi tiga kali selama peneliti duduk 

memperhatikan AI main dengan adik AI. Menurut HM, adik AI banyak 

membantu karena AI banyak bicara jika dengan adik AI. Peneliti 

mengobrol dengan HM yang duduk di dekat pintu sambil bermain 

handphone. 

   Di sela menunggu AI bermain, kadang peneliti masih meminta ijin 

AI untuk ikut main tetapi jawaban AI tetap sama yaitu ‘no’. Selain itu, AI 



 

 

kadang pindah tempat duduk dari sofa di tepi tembok ke sofa goyang di 

depan televisi tanpa ucapan apapun langsung pindah. AI pindah hanya 

sebentar, lebih lama duduk di sofa tepi tembok dan berdiri. Peneliti 

bertanya pada AI kemana AI pergi kemarin selama liburan. AI tidak 

langsung merespon dan tetap melihat ke arah televisi serta mengobrol 

dengan adik AI. Mbak Ika mengulangi pertanyaan tersebut dan meminta 

AI menjawab. Peneliti bertanya lagi apakah benar AI ke Cilacap seperti 

yang HM ceritakan sambil memegang lengan AI. AI menoleh ke arah 

peneliti dan mengatakan ‘yes’. Peneliti bertanya apa yang AI lakukan di 

Cilacap, apakah bermain atau yang lain. Peneliti mengetahui dari status 

whatsapp HM kalau ada sesi foto studio saat AI sekeluarga di Cilacap. 

Maka, peneliti bertanya lebih spesifik ke AI apakah benar AI berfoto 

bersama. Mbak Ika meminta AI menjawab namun AI tidak menjawab 

pertanyaan peneliti namun AI tiba-tiba tersenyum berbalik menghadap 

peneliti dan berpose mengacungkan dua jari berdiri  di depan televisi 

sambil berkata ‘cheese’. Mbak Ika dan peneliti tertawa. Mbak Ika 

mengatakan bahwa maksud AI ingin menjelaskan kemarin di Cilacap AI 

berfoto seperti itu. Peneliti menirukan gaya AI dan berpose di depan 

televisi juga. Peneliti mengatakan bahwa peneliti sedang menirukan gaya 

AI saat sedang berfoto di Cilacap. AI tetap tersenyum tetapi sudah tidak 

melihat ke arah peneliti.  

   Peneliti lalu bertanya pada AI apakah AI lebih suka sekolah atau 

mau libur saja. AI menjawab ‘schooldays’ tanpa melihat ke arah peneliti. 

Peneliti bertanya lagi apakah AI rindu sekolah. AI menjawab ‘yes’. Peneliti 

meminta AI memilih antara schooldays atau holidays dan AI memilih 

‘schooldays’. Lalu peneliti merespon dengan mengajak AI pergi ke 

sekolah besok pagi bersama peneliti. AI langsung menjawab ‘no’. Mbak 

Ika dan peneliti tertawa. Peneliti bertanya pada AI kenapa tidak mau ke 

sekolah besok pagi padahal memilih schooldays. AI tidak menjawab. 

Peneliti menanyakan hal yang sama pada adik AI yaitu apakah besok 

mau berangkat sekolah bersama peneliti dan adik AI menjawab ‘no’. 

Sambil melihat AI dan adik AI bermain, peneliti bertanya kepada AI 

apakah AI sudah mandi. AI tidak langsung menjawab. Mbak Ika 



 

 

memegang lengan AI dan meminta AI untuk menjawab belum. AI 

mengatakan ‘not yet’. Mbak Ika mengatakan pada peneliti bahwa 

memang kebiasaan keluarga tersebut mandinya malam sebelum tidur. 

Peneliti mengangguk dan kembali melihat ke arah AI. 

   HM masuk ke kamar dan duduk lagi di kursi dekat pintu. AI masih 

bermain PS sambil mengobrol dengan adik AI. Sesekali AI tertawa sambil 

memencet joystick PS. Peneliti melanjutkan mengobrol dengan MII. 

Setelah beberapa menit, HM memanggil AI dan adik AI untuk 

menanyakan mau makan apa untuk makan malam. AI menjawab 

‘chicken’ kemudian adik AI juga bilang mau ‘chicken’. AI menjawab 

dengan tetap memegang joystick dan melihat ke arah televisi. HM 

mengatakan pada peneliti bahwa memang AI suka makan ayam, baik itu 

ayam goreng, sate ayam, soto ayam, dan sebagainya. Mbak Ika 

mendengar percakapan tersebut dan berjalan keluar kamar menuju 

dapur. Karena memang sudah malam peneliti mohon pamit pada AI 

sekeluarga. Peneliti memanggil AI dan adik AI, mengucapkan terima 

kasih, dan mengatakan besok akan datang lagi untuk bermain dengan AI 

dan adik AI. HM meminta AI dan adik AI untuk berterimakasih pada 

peneliti. AI masih melihat ke arah televisi dan mengatakan ‘thank you 

miss eve’. HM mengatakan terima kasih pada peneliti dan sebaliknya 

peneliti juga mengatakan terima kasih.  

  Kesimpulan : 

  - HM mempunyai usaha homedecor. 

  - HM berusaha memancing kemampuan AI untuk menjawab dengan 

memberikan pilihan jawaban saat bertanya AI mau makan apa. 

  - AI dapat berkomunikasi dua arah dengan adik AI lebih banyak jika 

dibandingkan berkomunikasi dengan orang lain. Bahasa yang AI gunakan 

untuk bicara dengan adik AI lebih banyak. Meskipun begitu AI masih 

beberapa kali bicara sendiri tapi tidak jelas. 

  - AI menjawab pertanyaan peneliti tentang schooldays dan holidays 

namun kurang tepat (tidak sesuai dengan yang sebenarnya). 



 

 

  - AI menjawab pertanyaan lisan peneliti dengan kosa kata terbatas 

dibantu dengan gesture.  

 c. Hasil Wawancara 

  HM asli Cilacap, Indonesia. Suami HM bekerja di proyek PLTU 

dan exporter furniture, sedangkan HM sendiri membantu suami 

memasarkan furniture tersebut serta memiliki usaha homedecor yang 

dikerjakan dari rumah. AI adalah anak pertama HM jika dilihat garis 

keturunan Ayah AI namun anak kedua jika dilihat dari garis keturunan HM 

sendiri. HM memiliki perbedaan latar budaya yaitu dengan suami HM. 

Suami HM berasal dari Amerika (USA).  Sejak AI kecil, AI tinggal bersama 

HM dan suami HM di CIlacap namun terkadang suami HM ke US untuk 

mengurus usaha. 

  HM dan suami HM tidak menyadari perbedaan AI dengan teman 

sebayanya terkait kemampuan menggunakan kata-kata sampai akhirnya 

HM merasa AI paling diam di sekolah dan tidak pernah memanggil. 

Menurut HM sebenarnya AI memiliki kosa kata yang cukup bahkan bisa 

menjawab nama orangtua AI sejak usia dua tahun tetapi inisiatif AI untuk 

memanggil belum ada, begitupun untuk mengungkapkan keinginan belum 

muncul bahasa ekspresif verbalnya saat itu.  

  Setelah memutuskan untuk berkonsultasi dengan psikolog di 

Cilacap, psikolog mengatakan bahwa AI tidak mengalami Autism 

Spectrum Disorder karena mau menjawab pertanyaan psikolog dan 

memiliki kontak mata yang baik. Selanjutnya HM dan suami memutuskan 

untuk berkonsultasi dengan dua dokter di Jakarta dan dokter tersebut 

mengatakan AI memiliki gejala ASD tapi sedikit lalu menyarankan terapi. 

Akhirnya HM dan suami HM membawa AI untuk terapi okupasi, SI, dan 

ABA di beberapa tempat terapi. Selain itu, saat berlibur ke US HM dan 

suami HM memutuskan untuk berkonsultasi dengan sebuah tim asesor di 

sebuah tempat asesmen dan dari sana AI mendapatkan diagnosa ASD 

Level II (Moderate). Tim asesor menyarankan orangtua untuk meneruskan 

terapi AI di Jakarta dan menambah terapi wicara. HM dan suami HM 

mengikuti saran dari tim asesor tersebut. Selama di Jakarta keduanya aktif 



 

 

mengikuti parent involvement dalam terapi AI serta berkonsultasi tentang 

perkembangan AI terutama tentang inisiatif AI untuk memanggil yang 

belum juga muncul. Saat itu HM dan suami dihadapkan pada dua orang 

ahli terapi yaitu terapi okupasi dan terapi ABA yang mengatakan bahwa 

terapi masing-masinglah yang paling baik. Namun akhirnya HM dan suami 

memutuskan untuk tetap melanjutkan semua terapi AI dan tetap 

berkonsultasi dengan kedua ahli tersebut.  

  Sejak pindah ke Jawa Tengah, HM tetap berkonsultasi dengan 

dokter dan terapis, serta mengikuti seminar dan workshop yang 

berhubungan dengan ASD khususnya kemampuan penggunaan 

bahasanya dalam berinisitif mengungkapkan keinginan. Sementara itu, 

terapi AI tetap berjalan. AI menjalani terapi okupasi, terapi wicara, terapi 

perilaku, dan terapi untuk melatih social thinking AI. Menurut salah satu 

terapis AI, HM mendapat kontak beliau dari seorang teman dokter. Selama 

mengikuti terapi, HM sangat care dengan perkembangan proses terapi AI 

walaupun terkadang HM lupa membawa material yang terapis minta. HM 

juga selalu menyampaikan hal yang masih menjadi masalah untuk AI 

karena keterbatasan verbal AI; seperti HM juga sempat bercerita pada 

terapis saat AI terkunci di teras rumah selama satu jam karena HM tidak 

tahu AI ikut keluar saat HM pergi ke teras dan AI pun belum ada inisiatif 

minta dibukakan pintu. HM selalu mengantar jemput dan aktif 

berkonsultasi dengan terapis, sedangkan suami HM hanya pernah sekali 

mengantar sekaligus bertanya tentang perkembangan AI. Menurut terapis 

AI, suami HM jarang muncul karena bekerja di luar kota dan mungkin 

sudah ada pembagian peran dengan HM. HM sendiri mengakui kalau 

suami HM pulang hanya tiga hari sekali karena bekerja di Cilacap. 

Meskipun jarang bertemu dengan AI namun suami HM tetap berusaha 

membantu perkembangan AI. HM mengajarkan pada suami HM untuk 

mengajak AI bicara dan bertanya terutama terkait toilet training AI. HM dan 

suami HM mencari informasi dari internet dan buku tentang usaha apa 

yang dapat dilakukan agar AI dapat berbicara secara verbal. HM dan 

suami HM mendapat saran dari seorang dokter untuk membaca buku dan 

akhirnya mengetahui tentang terapi biomed. Meskipun menurut HM mahal 



 

 

namun HM dan suami HM tetap mencoba terapi biomed. Serangkaian tes 

seperti tes darah serta tes alergi dilakukan dan AI mengkonsumsi 

suplemen yang diberikan. HM mengatakan bahwa AI tidak pernah berhenti 

terapi hingga sekarang kecuali jika memang liburan. Terapis AI sendiri 

mengatakan bahwa AI tidak mengalami perubahan yang berarti setelah 

pulang dari liburan. HM seringkali berkomunikasi dengan terapis AI ini 

karena terapis tersebut juga memiliki anak dengan diagnosa ASD 

sehingga HM merasa cocok dan pertanyaan HM tentang AI seringkali 

terjawab melalui sharing tersebut, misalnya tentang AI belum mampu 

mengatakan keinginan untuk buang air, keinginan untuk minum, dan 

sebagainya. Terapis AI mengakui bahwa beliau mengajarkan kemampuan 

untuk berbicara secara verbal dengan memberikan pedoman social 

thinking. 

  Untuk kegiatan di rumah, HM bekerjasama dengan pengasuh AI 

dan adik AI yaitu Mbak Ika serta supir keluarga untuk membantu 

meningkatkan kemampuan verbal AI dengan tidak semata-mata 

memenuhi kebutuhan AI tapi juga memberikan pertanyaan dan pilihan 

jawabannya sehingga AI belajar untuk menjawab secara verbal tentang 

keinginan AI; misal lauk untuk makan. Selain itu, di rumah HM juga 

memanggil terapis okupasi dan membelikan fasilitas latihan okupasi untuk 

AI di rumah. Biasanya, selain aktivitas motorik halus, terapis okupasi akan 

memberikan aktivitas motorik kasar seperti berenang dan lompat 

trampouline. Selain itu HM juga meminta tolong terapis okupasi AI untuk 

melatih pemahaman instruksi AI, seperti minta dibukakan pintu jika terapis 

datang.  

  Di sekolah sendiri, HM aktif berbicara di forum orangtua murid 

tentang keadaan AI dan meminta tolong untuk memaklumi serta 

membantu AI jika mengalami kesulitan di sekolah. Selain itu HM juga 

selalu bekerjasama dengan shadow dan guru dalam pelajaran serta 

meningkatkan inisiatif AI untuk berkomunikasi di sekolah. HM sendiri 

pernah menunujukkan pada peneliti video AI saat sedang diminta story 

telling di depan kelas. HM mengaku sedih karena AI belum bisa diminta 

bercerita tentang buku kesukaannya. AI hanya menjawab jika ditanya oleh 



 

 

guru atau teman AI, itupun tidak semua pertanyaan dijawab. Padahal HM 

sudah mempersiapkan AI dengan memberikan notes untuk bantuan saat 

bercerita tapi AI belum bisa bercerita. AI sebenarnya bisa menceritakan isi 

buku tersebut tapi lebih kepada bermonolog dan kalimat yang diucapkan 

persis sama dengan kalimat di dalam buku.  

  Selain pihak-pihak yang telah disebutkan, HM bercerita kalau 

beliau mulai membekali uang jajan kepada AI dan meminta tolong penjaga 

kantin sekolah serta shadow teacher untuk mengajari AI cara membeli 

makanan secara verbal dengan memilih makanan yang AI mau. Meskipun 

masih lucu, menurut HM sendiri beliau sudah senang karena AI sudah 

mulai mau mencoba beli makanan sendiri.  

  Usaha lain yang dilakukan HM untuk meningkatkan kemampuan 

bahasa AI adalah dengan mengikuti berbagai seminar dan workshop, 

seperti PECS dan ABA Verbal Behavior. Ada beberapa seminar lagi yang 

diikuti oleh HM yaitu tentang terapi okupasi dimana terapis okupsi AI 

menjadi pembicara serta tentang perkembangan bahasa anak. 

  Menurut HM, ada beberapa faktor yang mempengaruhi usaha HM 

dalam meningkatkan kemampuan bahasa AI yaitu kedisiplinan HM dalam 

mengkondisikan AI untuk berkomunikasi verbal, konsistensi dalam berlatih 

dan menghidupkan percakapan dengan AI di rumah, serta intensitas 

dalam berkomunikasi dengan AI. Sedangkan kendala yang selama ini 

dihadapi yaitu kesibukan dari HM dan suami HM yang harus membagi 

waktu dengan anggota keluarga yang lain, kecenderungan HM untuk 

memberikan sedikit kebebasan kepada AI untuk melakukan yang AI suka 

karena berpikir bahwa anak perlu bermain dan istirahat yang cukup, 

kedisiplinan dan konsistensi HM dan semua anggota keluarga yang 

kurang dalam mendorong AI untuk berkomunikasi verbal yang kurang, 

bahasa yang didengar AI campur-campur karena dimana pun AI menyerap 

bahasa dari lingkungan, contohnya bahasa cina di sekolah dan bahasa 

Indonesia serta bahasa jawa di lingkungan keluarga HM. 

 



 

 

 c) Hasil Screening Tools Anak Subjek 

  1) CARS 

 Hasil dari CARS AI menunjukkan skor 32,5 yang berarti anak 

termasuk dalam kategori mildly-moderately autistic. 

  2) PEP-R 

   Hasil dari PEP-R menunjukkan kemampuan bahasa AI hasil  

  sebagai berikut : 

Kategori Hasil 

Appropriate 1 

Mild 9 

Severe 1 

 

Tabel 4.2 Hasil PEP-R AI 

  3) Checklist Perkembangan Bahasa 

   Hasil dari screening test menunjukkan AI mengalami kekurangan  

  dalam kemampuan bahasa. 
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Faktor yang Mempengaruhi : 

A. Karakteristik Personal Ibu : 

 Karakter HM yang mau 

belajar dan berusaha mencari 

informasi dan alternatif lain. 

 Peran dan keterbukaan HM 

kepada orangtua murid di 

sekolah AI. 

 

B. Support System 

 Dukungan dan peran serta 

suami HM serta kakak dan 

adik AI; juga pengasuh dan 

supir AI. 

 

C. Ketersediaan Bantuan 

Profesional 

 Peran terapis, shadow 

teacher, pihak sekolah. 

 

D. Status Sosial Ekonomi 

 Kondisi sosial ekonomi HM 

yang menengah ke atas serta 

latar pendidikan HM yang 

baik. 

Proses Peran Ibu dalam Kemampuan Bahasa : 

 

 AI paling diam di sekolah 

 

Menguji AI dengan bertanya tentang nama orangtua 

 

Berkonsultasi dengan para ahli; seperti psikolog, 

dokter, terapis 

Memberikan akses terapi okupasi, sensori integrasi, 

social thinking, dan ABA sambil ikut melatih verbal AI 

Terbuka dan mengajak anggota 

keluarga, pengasuh, supir, shadow 

teacher, orangtua murid, dan pihak 

sekolah untuk melatih AI  

Mencari informasi dan alternatif 

lain dari  seminar / workshop, 

internet, buku,  dokter,  maupun 

group parenting 

Kemampuan Bahasa Anak : 

 Nada bicara A datar dan kaku 

 AI dapat mengungkapkan 

pilihan secara verbal  

 AI dapat meminta maupun 

mengungkapkan sesuatu 

namun belum konsisten, 

seperti: ‘I want to pee’  

 AI dapat membaca 

Skema 4.1 Peran Ibu dalam Kemampuan Bahasa Anak dengan Autism Spectrum Disorder Kasus I 
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2. Subjek II 

 a. Identitas Subjek  

  Nama    : R (Ibu dari AL) 

  Jenis Kelamin   : Perempuan 

  Tempat Tanggal Lahir  : Ujung Pandang, 18 Januari 1980 

  Usia    : 39 tahun  

  Pendidikan   : S2 

  Pekerjaan   : Ibu rumah tangga 

 b. Hasil Observasi  

 1) Observasi I (21 Juni 2019) 

  Saat peneliti datang, R sedang duduk di dekat pintu ruang terapi 

tempat AL belajar. Ruangan tersebut berdinding kaca sebagian sehingga 

memang siapa pun dapat melihat ke proses terapi di dalam ruangan 

tersebut. Peneliti ikut melihat setelah dipersilakan oleh R. Ternyata, R 

biasa menunggui AL dan melihat bagaimana proses terapi AL 

berlangsung. R menjelaskan kalau hari ini AL sedang belajar dengan Ibu 

N, yaitu terapis AL yang biasa berdiskusi dengan R tentang 

perkembangan AL. Dari R peneliti tahu bahwa ternyata ada beberapa 

terapis yang mengajar AL. Hari ini R datang bersama dengan saudara 

sepupu AL yang berusia sekitar dua tahun serta Ibunya. Peneliti bertanya 

kenapa sepupu AL juga ikut ke tempat terapi. R mengatakan kalau sepupu 

AL juga mengikuti terapi karena terlambat bicara.  

  Peneliti dan R tetap memperhatikan proses terapi AL. Saat peneliti 

datang, AL sedang mengikuti terapi ABA. AL berambut coklat agak ikal. AL 

berkulit putih. Badan AL tidak gemuk namun juga tidak kurus sedangkan 

tingginya rata-rata anak seusia AL. AL dan terapis duduk berhadapan. R 

mengatakan materi subjek sudah sampai berhitung, membaca, menulis, 

serta komunikasi. Peneliti tidak lama duduk melihat AL mengikuti terapi 

ABA karena setelah itu AL keluar bersama dengan Ibu N menuju ke 

ruangan terapi di bagian belakang rumah. Saat terapis AL keluar ruangan, 



 

 

R mengajak Ibu N untuk berbicara sebentar dan memperkenalkan peneliti 

kepada Ibu N. Ibu N berkenalan dengan peneliti dan R mengatakan 

maksud kedatangan peneliti. R mengatakan kalau nanti ada yang mau 

peneliti tanyakan, peneliti bisa menghubungi Ibu N. Peneliti berterimakasih 

pada R dan IBu N. Ibu N melanjutkan jalan sementara peneliti dan R 

berjalan ke ruang tamu depan untuk melakukan wawancara.  

  Setelah peneliti melakukan wawanacara kepada R, AL keluar dari 

ruang tengah bersama dengan Ibu N. AL tahu sudah waktunya pulang. AL 

mendekati R tapi tidak melakukan kontak mata. sementara Ibu N berbicara 

dengan Rtentang terapi AL hari ini.  

 Kesimpulan : 

 - Keluarga R termasuk dalam kelompok menengah ke atas. R datang 

mengantar AL terapi dengan membawa mobil sendiri.  

 - R ikut menunggui AL saat terapi dan melihat proses jalannya terapi. 

 - R dan terapis AL berkomunikasi mengenai terapi AL. 

 - Kontak mata AL masih dua sampai tiga detik. 

 2) Observasi II (25 Juni 2019) 

    Praktikan datang ke tempat terapi AL sebelum AL datang 

sehingga peneliti mengobrol dulu dengan terapis AL yang bernama Ibu N. 

Setelah kira-kira setengah jam AL datang diantar oleh R naik mobil. AL 

datang masuk ke dalam sambil menggendong tas diikuti oleh R. R 

meminta AL untuk menyapa Ibu N. AL tidak merespon atau mengatakan 

apapun. Ibu N menyapa AL dan AL membalas sapaan tersebut dengan 

bersalaman dengan Ibu N tapi tidak mengatakan apapun. Setelah itu AL 

melirik ke arah peneliti tapi langsung jalan lagi menuju ruangan terapi 

ABA. R tetap berjalan mengikuti AL masuk ke ruang tengah lalu duduk di 

samping meja komputer. Ibu N lalu berdiri dan mengajak peneliti untuk ikut 

masuk ke ruang terapi. Peneliti mengikuti dari belakang.  

    Ibu N mempersilakan peneliti masuk dan peneliti melihat AL sudah 

duduk di kursi berhadapan dengan Ibu N. Sementara Ibu N 

mempersiapkan materi terapi AL, AL bermain menggunakan playdough 



 

 

dan mainan buaya. Ada selembar kertas di atas meja dan pensil. Tas AL 

tergeletak di atas lantai di belakang kursi AL. Ibu N menunjukkan 

beberapa materi yang digunakan untuk terapi kepada peneliti. Sementara 

itu, AL bicara sendiri dan bahasanya lebih dominan bahasa Inggris. Ibu N 

menyodorkan sebuah buku latihan membaca kepada AL. Ibu N meminta 

AL untuk membaca buku cerita. AL mengeja pelan mengatakan ‘bermain 

tikus’. Lalu AL membaca lagi ‘arus sungai sangat deras’. Lalu AL 

membaca kalimat lain ‘Ayah suka baca..’ dan hening beberapa detik. Ibu N 

bertanya pada AL ‘Ayah suka baca apa?’. AL mengatakan ‘suka’. Lalu Ibu 

N bertanya ‘lha ya suka baca apa?’. Jeda beberapa detik Ibu N bertanya 

lagi ‘baca apa?’. AL berkata ‘baca apa?’. Terapis bertanya lagi ‘baca 

apa?’. AL menjawab ‘membaca?’. Ibu N bertanya ‘membaca apa?’. AL 

menjawab ‘baca koran’. Ibu N mengiyakan ‘hmm..ya ok’. AL mengatakan 

‘alta mau lagi..’. Ibu N menjawab ‘bilang yang baik’. AL mengatakan ‘Bu 

Netti, alta mau minta kertas’. Ibu N mengatakan ‘nah..’ sambil memberikan 

kertas pada AL untuk digambar (reward). AL menggambar di kertas 

tersebut. Peneliti bertanya pada Ibu N ‘dia kalo baca gitu terus ngerti gak 

isi bacaannya apa?’. Ibu N menjawab ‘dia gak..kalo itu ada materi lain. Dia 

kalo segini banyaknya belum bisa’. AL masih menggambar. Peneliti 

bertanya lagi ‘per kalimat gitu?’. Ibu N menjawab dengan mengangguk 

sambil tersenyum. Ibu N menunjukkan contoh bacaan tersebut dan 

memilih bagian tertentu. Ibu N berkata kepada AL ‘alta..coba, permisi ya, 

sebentar’. AL melihat ke arah buku tersebut dan membaca ‘pak tani 

menanam..’. Ibu N bertanya ‘pak tani menanam apa?’. AL menjawab 

‘padi’. Ibu N mengatakan ‘good’ dan bertanya lagi ‘siapa yang menanam 

padi?’. AL menjawab ‘pak’. Ibu N bertanya lagi ‘pak sapa?’. AL menjawab 

‘pak tani’. Ibu N mengatakan ‘ok, good’. Ibu N menunjuk bagian bacaan 

yang lain. AL membaca ‘tika membeli baju’. Ibu N bertanya ‘siapa yang 

membeli baju’. AL menjawab ‘tika’. Ibu N bertanya ‘tika beli apa?’. AL 

menjawab ‘baju’. Ibu N merespon dengan ‘nahh..bisa’ sambil tersenyum. 

AL lanjut menggambar di kertas. Ibu N mengatakan ‘Cuma ya itu..kalo 

yang banyak banget ya belum bisa’. Peneliti bertanya ‘sekarang 

itungannya dia masuknya masih TK ya?’ Ibu N mengatakan ‘iya TK’. Lalu 

Ibu N tiba-tiba menginstruksikan pada AL untuk mengambil spidol. AL 



 

 

masih diam. Ibu N menginstruksi lagi sambil bilang ‘ayo alta ambil spidol’. 

Ibu N menunggu dan bilang ‘please..satu..dua..tiga..’ lalu mengambil 

kertas gambar AL. AL berhenti menggambar dan mengatakan 

‘hemmmmm..’ sambil menutupi mulutnya sendiri. Ibu N mengatakan 

‘ssstt..emoh aku neg gitu..’ Setelah itu AL berjalan ke arah papan tulis dan 

mengambil spidol. AL memberikan spidol pada Ibu N sambil menangis dan 

bergumam ‘ih ih..’. Ibu N bertanya ‘tissuenya mana? Tissue.. Ambil tissue’. 

Ibu N bertanya ‘lihat mau belajar atau tidak..?’. AL menjawab ‘iya’. Ibu N 

mengatakan ‘lha iya..’ AL mengatakan ‘iya..iya..’ beberapa kali. AL 

mengerjakan soal penjumlahan. Ibu N melihat sambil mengatakan 

‘ya..empat..good’. Ibu N terus memperhatikan AL. AL mengerjakan soal 

sambil mengatakan kata-kata tertentu yang tidak jelas. Peneliti bertanya 

pada Ibu N ‘kalo begini masih hafalankah berhitungnya?’. Ibu N menjawab 

‘ndak..ini kan nanti dicampur’. AL masih mengerjakan dan sesekali melihat 

ke arah Ibu N untuk menyebutkan jawaban masing-masing soal. Ibu N 

hanya melihat dan sesekali bilang ‘ya gak tau aku’ atau ‘aku ndak tau’. Ibu 

N menunggui AL dan berkata ‘ayo kerjakan sayang’. AL mengerjakan 

sambil menggumam beberapa kata yang tidak jelas, kadang bahasa 

Indonesia kadang bahasa inggris. Ibu N mengatakan ‘ayo mengerjakan’. 

AL sempat diam selama beberapa detik lalu bergumam lagi. Ibu N 

mengatakan ‘ayo tidak bicara sendiri’. AL kembali diam selama beberapa 

detik lalu menggumam tapi tidak terlalu keras. AL diam selama beberapa 

detik lalu menggumam lagi ‘no..mulutnya, no’. AL melanjutkan 

mengerjakan dan Ibu N mengatakan ‘cepat’ dan ‘no, urutannya mana?’. 

AL berbicara lagi dan Ibu N mengambil buku soal AL karena AL sudah 

selesai. Ibu N menyuruh AL untuk menghapus dan AL mengusapkan 

tissue ke buku soal tersebut. Ibu N mengambil lagi buku tersebut dan 

mengatakan ‘alta hapusnya nggak bersih kan..tuh’ sambil menunjukkan ke 

AL. AL tidak merespon dan melanjutkan menggambar. Ibu N mengatakan 

lagi ‘tuh gak bersih kan’. AL bergumam sendiri. Ibu N mengatakan ‘besok 

Ibu Nety bawakan alkohol ya ta’. AL tidak merespon dan lanjut 

menggambar. Ibu N membersihkan buku dan menyiapkan materi yang 

lain. AL bergumam sambil menggambar. Ibu N mengatakan ‘ayo mulutnya 

diam’. Lalu Ibu N kembali menyiapkan materi. Setelah itu Ibu N 



 

 

mengatakan ‘pinjam sayang’ kepada AL sambil mengambil kertas gambar 

dan menyodorkan buku latihan soal berhitung yang lain kepada AL. AL 

tidak marah dan langsung mencoba mengerjakan. AL meyebutkan 

jawabannya sambil melihat ke arah Ibu N. Ibu N mengatakan ‘nggak tau 

aku’. Sementara peneliti dan Ibu N tanya jawab, AL mengerjakan soal 

sambil berbicara sendiri. Ibu N mengatakan ‘ayo..ayo..cepet, cepet’. AL 

mengerjakan sambil menggumam. Ibu N mengatakan ‘kerjakan, kerjakan’. 

Setelah beberapa menit AL memberikan buku latihan soal tersebut ke Ibu 

N dan Ibu N mengambilnya. Sementara AL kembali menggambar, Ibu N 

memeriksa pekerjaan AL. Setelah beberapa detik Ibu N mengatakan 

‘pinjam pensilnya sayang, ada yang salah’. AL memberikan pensil kepada 

Ibu N. Materi berikutnya adalah Ibu N menanyakan beberapa hal seperti 

nama lengkap, umur, nomor telepon, dan alamat rumah. AL dapat 

menjawab dengan respon langsung tapi nada bicaranya datar. 

    Setelah selesai materi ABA, Ibu N mengajak AL untuk pindah ke 

ruang SI karena sesi berikutnya adalah SI dengan Ibu N. Seharusnya 

pada sesi ini AL belajar dengan terapis lain namun terapis tersebut hari ini 

tidak masuk. Ibu N meminta AL untuk membereskan bukunya lalu 

membawa tas AL ke ruang SI. Ibu N dan AL berjalan ke ruang belakang 

yaitu ruang SI (Sensori Integrasi). AL langsung naik memanjat tiang dan 

tempat duduk tembok di tepi kolam ikan. Ibu N memberikan kesempatan 

AL untuk bermain ‘monkey’ terlebih dahulu. AL berjalan bolak-balik di 

tepian kolam dan kadang bergelayutan di tiang besi. Setelah kira-kira tiga 

menit Ibu N memanggil AL dan menyuruh AL untuk duduk di lantai. Ibu N 

mengatakan AL nanti boleh main ‘monkey’ lagi setelah belajar. Ibu N 

mengambil botol berisi mote sementara AL memposisikan diri duduk. AL 

langsung memegang playdough dan memencetnya. Ibu N menyiapkan 

peralatan SI. Kemudian, ada terapis lain yang mengajak AL bicara 

menanyakan AL mau buat apa dari playdough. AL menjawab ‘crocodile’. 

Terapis tersebut bertanya lagi ‘masak itu crocodile sih Ta? Bukan 

alligator?’. AL menjawab dengan menggelengkan kepala dan berkata 

‘crocodile’. Terapis tersebut kemudian bertanya lagi ‘Ta, bisa bikin penguin 

gak?’. AL tidak menjawab tapi langsung merubah bentuk playdough –nya. 



 

 

Ibu N mengatakan pada peneliti bahwa AL sangat mahir bermain 

playdough dan bentuknya sangat mirip dengan aslinya. AL terus 

membentuk playdough. Beberapa menit kemudian Ibu N meminta AL 

untuk meletakkan playdough terlebih dahulu dan bermain mote dengan Ibu 

N. Ibu N memberikan sumpit kepada AL untuk mengambil mote-mote yang 

sudah diletakkan di piring. AL memegang sumpit dengan benar dan 

memasukkan mote tersebut ke dalam botol yang sudah disediakan. Ada 

beberapa mote yang jatuh dan AL mengambil lagi. AL terus berusaha 

sampai selesai dan tidak rewel. Ibu N kemudian memberikan AL waktu 

untuk bermain playdough lagi sementara Ibu N menyiapkan materi SI yang 

lain yaitu jepit jemuran warna warni dan piring. AL bermain playdough lagi. 

Ibu N mengatakan kalau AL belum pernah melewati tugas jepit ini tanpa 

menangis karena AL suka membuat pola berdasarkan warna jepit 

tersebut. Ibu N menyuruh AL untuk meletakkan dulu playdough di tepi 

meja. AL menurut dan meletakkan playdough di tepian meja. Ibu N 

meminta AL untuk menjepitkan jepitan jemuran tersebut ke piring yang 

sudah disediakan. AL mulai menjepit beberapa jepitan dan bergantian 

dengan Ibu N untuk memilih warna jepitan jemuran tersebut. Awalnya N 

tampak patuh tapi setelah beberapa buah jepitan, AL marah karena warna 

jepitan yang dipilihkan Ibu N tidak sesuai dengan yang AL mau. AL ingin 

mengambil warna yang sama dengan jepitan sebelumnya dan membuat 

pola warna. Ibu N mengatakan tidak. AL berteriak dan memukul meja. AL 

menangis. Ibu N tetap tidak mengijinkan. Hal ini terjadi beberapa kali dan 

AL responnya sama. Ibu N meminta mengerjakan sampai selesai dan 

setelah selesai AL boleh main ‘monkey’. AL berdiri dan berjalan ke arah 

tiang lalu memanjat.  

  Kesimpulan : 

  - R mengantar dan menunggui AL selama terapi. 

  - AL tidak merespon saat disapa dan tidak merespon saat ada orang baru. 

  - AL bisa membaca, menulis, dan berhitung. 

  - AL bisa menjawab pertanyaan sederhana namun kadang masih muncul 

ekolali. 



 

 

  - AL lebih banyak berbahasa inggris untuk melabel sesuatu. AL memiliki 

banyak kosa kata bahasa Inggris terutama yang berhubungan dengan 

hewan.  

  - AL sesekali bergumam (babbling). 

  - AL mengungkapkan keinginan kadang dengan bahasa yang sederhana 

(satu atau dua kata), dan kadang dengan gesture. 

  - AL mengungkapkan kemarahan dengan berteriak dan memukul. 

  - Saat Ibu N memberikan instruksi ambil spidol respon AL delay karena AL 

sempat tidak mau.  

  - AL dapat menjawab pertanyaan seputar informasi pribadi, seperti alamat 

dan nomor telepon. 

  - Nada bicara datar.  

  3) Observasi III (27 Juli 2019) 

    Saat praktikan datang ke tempat terapi AL, R mempersilakan 

peneliti masuk. Setelah itu R duduk kembali di sofa di sebelah ruang terapi 

yang terbuka. AL sudah berada di dalam ruang terapi. AL sedang duduk 

berhadap-hadapan dengan terapis dan memegang pensil serta buku. 

Terapis mempersilakan peneliti masuk dan duduk di kursi samping meja 

terapi. Subjek awalnya tidak memberikan respon terhadap kehadiran 

peneliti dan tetap menulis sesuai perintah terapis. Tetapi setelah peneliti 

duduk, AL melihat ke arah peneliti namun tidak mengatakan apa pun. 

Terapis mengatakan ‘siapa itu Ta? Kamu gak kenal ya?’ namun AL tidak 

menjawab dan tetap hanya melihat ke arah peneliti. Terapis meminta AL 

untuk tetap melanjutkan mengerjakan tugas yaitu menulis hewan yang 

hidup di air. AL mengatakan jelly fish. Terapis bertanya apa artinya dan AL 

menjawab ubur-ubur. Selanjutnya AL menulis ubur-ubur. AL melanjutkan 

dan mengatakan orka. Terapis menanyakan apa itu orka dan AL 

mengatakan paus. Terapi mengatakan AL sudah menulis paus sehingga 

tidak perlu menulis jenis paus lain. Akhirnya AL menyebutkan ikan pari dan 

terapis merespon dengan mengulangi bilang ikan pari. AL menulis ikan 

pari. Selanjutnya AL mengatakan ‘penyu’ lalu ‘green sea turtle’. Terapis 

mengatakan tidak perlu pakai ‘sea’ karena turtle sama saja green sea 

turtle. Selama mengerjakan, AL banyak menjawab secara lisan sambil 



 

 

melihat ke sekeliling di depan AL serta bergumam. Selanjutnya materi 

ganti menjawab pertanyaan pendek. AL beberapa kali berhenti 

mengerjakan lalu diam saja atau menjawab secara lisan seperti meminta 

kepastian apakah jawaban AL betul. Terapis mengatakan supaya AL tidak 

melamun dan melanjutkan mengerjakan tugas. Terapis mengatakan 

kepada AL untuk membaca dulu kalimat dalam soal. Jika AL menjawab 

secara lisan maka terapis mengatakan ‘tidak tahu’. Peneliti bertanya pada 

terapis apakah AL selalu menggambar buaya sebagai reward saat selesai 

mengerjakan tugas karena sudah dua kali peneliti melihat ada kertas 

gambar AL  yang berisi gambar buaya dan AL selalu menggambar buaya 

setiap ada jeda dalam terapi. Terapis mengatakan bahwa AL suka buaya 

tapi tidak selalu menggambar buaya, tergantung mood. Kadang AL 

menggabar hippo, kadang truk atau mixer. Setelah itu materi ganti dan 

terapis membereskan buku tulis AL.  

    Terapis meminta AL untuk mengambil buku di dalam tas. AL 

merespon dengan delay beberapa detik. AL mengambil buku di dalam tas 

yang ada di lantai di belakang kursi AL. AL mengambil buku dari dalam tas 

dan memberikan buku tersebut kepada terapis. Terapis mempersilakan AL 

mengambil playdough di tas. Lalu AL mengambil playdough dari saku 

samping tas.  AL kembali duduk dan memencet playdough warna biru 

tersebut. AL membuat bentuk tertentu menyerupai binatang. Selama AL 

bermain dengan playdough, terapis memberikan AL pertanyaan seperti 

kelompok makanan. AL menjawab kelompok makanan dengan soto, nasi, 

ayam goreng, ayam pedes, dan ‘jagonya ayam’. Terapis dan peneliti 

tertawa mendengarkan jawaban AL dan memperjelas apakah maksud AL 

itu KFC namun AL tidak merespon. Terapis bertanya lagi kelompok hewan 

yang bisa terbang dan AL menjawab dengan ‘burung merpati, burung 

elang, dan tukan. AL menjawab semua pertanyaan tersebut dengan tetap 

sambil memencet playdough. Terapis lalu bertanya AL sedang apa dan AL 

menjawab dengan cepat ‘bermain’. Terapis mengatakan ‘kamu kok pinter 

to Ta..’ sambil menulis di buku AL. Selanjutnya terapis merapikan 

peralatan dan materi terapi. Terapis mengajak AL untuk terapi di belakang 

karena akan latihan motorik.  



 

 

    Sementara terapis mempersiapkan materi untuk latihan motorik, 

AL duduk di dekat meja. Peneliti mengikuti duduk di sebelah AL dan AL 

menengok ke arah peneliti. Saat materi sudah siap, terapis meminta AL 

untuk mendekat ke arah terapis dan melompat sesuai kotak serta 

mengambil balok. AL melompat sesuai kotak dan berhasil mengerjakan 

tugas sampai selesai dengan baik. Terapis beberapa kali memberi AL 

semangat dan mengingatkan AL untuk tidak melamun karena AL 

beberapa kali berhenti di satu kotak lalu diam saja. Terapis juga 

mengatakan pada AL kalau hari ini AL tidak dapat monkey dikarenakan 

kemarin AL melempar batu ke dalam kolam ikan. AL tidak merespon dan 

tetap memegang tiang besi dan mengarahkan pandangan ke sekeliling.  

    Setelah menunggui AL terapi, peneliti bermaksud untuk 

mengobrol dengan R. Peneliti kembali ke ruang tengah. Peneliti melihat R 

sedang duduk di sofa samping komputer sambil mengenakan headset. 

Saat itu R sedang memegang buku dan pandangan mata R tertuju pada 

buku tersebut. Peneliti mendekati R dan memanggil R. R tidak 

memberikan respon. Peneliti memanggil lagi dua kali. Akhirnya R 

merespon dengan menengok dan melepas headset. R melipat kabel 

headset dan menutup buku. Peneliti meminta ijin untuk mengobrol dengan 

R dan R mempersilakan peneliti untuk duduk di kursi samping R. Peneliti 

memilih untuk duduk di depan R saja. Peneliti dan R mengobrol tentang 

sekolah AL sekarang dan beberapa hal terkait hasil wawancara yang 

sebelumnya. R menjawab dengan santai dan sesekali tertawa tentang hal-

hal lucu yang terjadi di masa lalu R dan AL. 

    Setelah AL selesai terapi, AL langsung berjalan menggendong tas 

menuju ke arah R yang langsung memeluk AL. R emnggandeng AL dan 

berpamitan kepada semua yang ada di situ termasuk peneliti. Ahirnya 

peneliti pamit pada terapis AL dan pulang. 

  Kesimpulan : 

  - R menunggui AL selama terapi namun hari ini tidak melihat proses terapi 

tersebut. R hanya menunggui AL sambil membaca dan memasang 

headset di telinga R.  



 

 

  - R mau diajak mengobrol oleh peneliti dan mau menjawab dengan santai. 

  - AL bisa membaca, menulis, dan berhitung. 

  - AL bisa menjawab pertanyaan sederhana namun kadang masih muncul 

ekolali. 

  - AL lebih banyak berbahasa inggris untuk melabel sesuatu. AL memiliki 

banyak kosa kata bahasa Inggris terutama yang berhubungan dengan 

hewan.  

  - Sempat ada delay ketika terapis meminta AL untuk mengambil buku di 

tas. 

  - Nada bicara AL datar. 

 c. Hasil Wawancara  

  AL adalah seorang anak berusia sembilan tahun. AL adalah anak 

pertama dari dua bersaudara. Saat proses wawancara ini berlangsung R 

sedang hamil anak ketiga sehingga AL akan punya adik lagi. Menurut MIL, 

AL lahir di Makassar namun sering berpindah-pindah tempat tinggal 

karena pekerjaan Ayah AL. Saat ini Ayah AL bekerja di sebuah hotel di 

kota Surabaya, sedangkan R tidak bekerja lagi sejak hamil AL usia empat 

bulan. Latar pendidikan orangtua AL baik, dimana R adalah lulusan S2 

Akuntansi dan Ayah AL merupakan lulusan kuliah perhotelan di Bali. 

Karena Ayah AL bekerja di luar kota maka AL saat ini tinggal berempat 

dengan adik, Ibu, serta nenek AL di rumah nenek AL di Semarang. 

Sebenarnya keluarga AL mempunyai rumah sendiri namun karena nenek 

AL tinggal sendiri maka R berinisiatif untuk tinggal bersama nenek AL. 

  Menurut R kesulitan atau kurangnya kemampuan bahasa AL saat 

ini antara lain adalah kemampuan pemahaman bahasa dan instruksi, 

terbalik-balik dalam penggunaan kata-katanya, pengucapan, dan ada 

ekolali. Kekurangan ini tampak saat R bertanya mau makan atau tidak dan 

jawaban subjek ‘belum’ atau mengulangi kata terakhir yang diucapkan R 

(ekolali). Terapis AL juga mengatakan kalau AL memang kadang belum 

konsisten untuk menjawab pertanyaan sederhana dari bacaan singkat. 

Terkadang AL paham instruksi R namun respon lama, misal diminta 

memakai celana sendiri AL akan melakuan tetapi kalau tidak diawasi AL 



 

 

akan lama prosesnya. Untuk instruksi yang sudah menjadi kebiasaan 

seperti menyalakan lampu saat sore hari, menutup korden, serta menutup 

gerbang, AL sudah bisa. Menurut terapis AL, pemahaman instruksi AL 

sampai pada dua tahap, sedangkan untuk tiga tahap belum bisa. Untuk 

pengucapan menurut MIL, AL kesulitan mengucapkan ‘r’. 

  Pada saat AL berusia 1,5 tahun R mulai berpikir kalau 

kemampuan AL dalam berbicara kurang jika dibandingkan dengan anak 

seumuran AL. R mengaku terlambat menyadari karena AL adalah anak 

pertama sehingga R belum memiliki pemahaman yang cukup. R sadar 

ketika sedang berlibur ke Bandung dan melihat anak tetangga yang 

seumuran dengan AL sudah bisa ‘nyambung’ saat diajak bicara. Saat itu 

menurut MIL, AL belum ‘nyambung’ dan tidak pernah meminta apa pun. 

Akhirnya R berinisiatif untuk membawa AL ke dokter tumbuh kembang. 

Setelah itu, AL sempat terapi di Bandung dan setelah AL pindah ke 

Pekanbaru AL mendapat rujukan ke sebuah rumah sakit di Pekanbaru. 

Terapi yang AL dapatkan adalah terapi okupasi, SI, dan perilaku. Menurut 

MIL, selama terapi R tidak diperkenankan untuk melihat prosesnya. 

Selanjutnya AL pindah ke Semarang sebentar saja tetapi sempat terapi SI 

dan terapi wicara. Lalu saat tiga tahun AL pindah ke Cirebon dan 

disarankan untuk diet dengan ganti susu sapi dengan soya dan tidak 

makan tepung. Setelah itu AL mau periksa ke dokter di Jakarta tapi 

antrinya panjang dan akhirnya AL pindah ke Surabaya periksa ke dokter di 

Surabaya. AL menjalani tes alergi dan R baru tahu kalau AL alergi telur 

sehingga akhirnya diet telur dan konsumsi obat. Menurut R, efek dari 

konsumsi obat tersebut adalah keaktifan AL berkurang dan tatapan mata 

AL kosong (bengong). Meskipun begitu, sejak minum obat sekitar dua 

minggu, kemampuan bahasa verbal AL mulai terlihat dan AL bisa diajak 

komunikasi dua arah tentang melabel benda. AL mengkonsumsi obat 

selama satu tahun. Selain itu, R juga berinisiatif untuk mencarikan terapi 

untuk AL; seperti terapi wicara, terapi okupasi, dan terapi ABA. Di 

Surabaya AL sekolah di sebuah sekolah milik universitas. Di Surabaya 

jugalah R baru mengetahui dari seorang psikiater bahwa AL mengalami 

Autism Spectrum Disorder. 



 

 

  Selama berkonsultasi dan mengantar terapi serta sekolah R 

mengaku bahwa R mengantar AL sendiri tidak ditemani suami karena jam 

kerja suami R yang tidak memungkinkan. Untuk sekarang, suami R tidak 

banyak berperan untuk melatih kemampuan bahasa, tetapi mengajarkan 

keterampilan tertentu. Selain itu, suami R lebih suka bermain dengan 

anak-anak ketika pulang ke rumah karena menurut R, anak-anak memang 

lebih dekat dengan Ayah daripada Ibu. Sedangkan peran nenek dan 

keluarga besar AL juga belum ada. 

  Sekarang R banyak membelikan buku bacaan untuk AL dan R 

juga mengajarkan dikte. R sendiri mengurangi penggunaan gadget karena 

khawatir AL akan meniru yang tidak baik namun terapis AL mengatakan 

salah satu efek dari menonton video adalah kosa kata AL bertambah 

banyak walaupun bahasa Inggris. Terapis AL tidak pernah mengajari 

bahasa Inggris tapi menurut beliau AL lebih nyaman menggunakan 

bahasa Inggris dan sering mengucapkan kata-kata dalam bahasa Inggris 

saat terapi. R juga bergabung dalam group parenting untuk orangtua dari 

anak dengan ASD. Suami R juga didaftarkan oleh R untuk bergabung 

namun menurut R suaminya tidak banyak menyimak group tersebut. 

Menurut R, suami R pernah mengantar AL terapi tetapi tidak menunggui. 

Terapis AL membenarkan hal tersebut. Sewaktu pertama kali datang ke 

tempat terapi tersebut, suami R juga tidak ikut. Selain suami R, menurut R 

ada peran dari adik AL yaitu membantu, menjaga, dan mengajak AL 

bermain. Selama bermain adik AL biasanya akan mengajak AL bicara dan 

mengajarkan AL untuk meminta sesuatu (mainan). Usaha yang lain dari R 

untuk meningkatkan kemampuan bahasa AL adalah dengan mengajarkan 

AL menggunakan kata-kata dengan frase yang benar. Contohnya saat AL 

mengucapkan satu atau dua kata tertentu maka R berusaha memahami 

lalu mengucapkan kata-kata dengan urutan yang benar dengan maksud 

AL paham dan mengulanginya. Selain itu R juga mengajarkan AL untuk 

mengucapkan dan membalas salam dengan baik dan benar. 

   Saat ini subjek aktif mengikuti terapi diantar oleh MIL. R aktif 

berkomunikasi tentang perkembangan dan kesulitan AL kepada salah satu 

terapis AL. R juga mengatakan beberapa kali meminjam buku di 



 

 

perpustakaan yang ada di tempat terapi sehingga banyak belajar tentang 

terapi tertentu maupun aktivitas untuk AL di rumah, seperti contohnya 

terapi Floortime. Menurut terapis AL, R seringkali proaktif bertanya tentang 

aktivitas apa yang bisa dilakukan di rumah. R juga sering mencontoh 

latihan dalam terapi. R juga mengikuti live streaming seorang behaviorist. 

Dari sini Rbelajar mencoba strategi memunculkan manding subjek dan 

mengaplikasikan apa yang telah R baca. 

  Saat ini AL bersekolah di sebuah SD inklusi satu kelas dengan 

adik AL. Seperti yang sudah peneliti jelaskan sebelumnya, peran adik AL 

cukup besar sehingga R pun meminta adik AL untuk menjaga AL di 

sekolah. R bertanya pada adik AL tentang AL di sekolah. R sebenarnya 

merasa agak kesulitan mengasuh dua anak dengan kehamilan ketiga. 

Namun R tetap berusaha. R menyewa shadow teacher dan secara aktif 

berkomunikasi dengan shadow teacher maupun pihak sekolah. R juga 

aktif mengikuti pertemuan dengan guru di sekolah tiap minggunya.  

  Dalam waktu dekat ni, R mau bertemu psikolog untuk 

berkonsultasi tentang perkembangan AL tetapi belum terlaksana. Hal ini 

dikarenakan tidak ada psikolog di tempat terapi AL.  

 d. Hasil Screening Tools Anak Subjek 

  1) CARS 

 Hasil dari CARS AL menunjukkan skor 33 yang berarti anak 

termasuk dalam kategori mildly-moderately autistic. 

  2) PEP-R 

   Hasil dari PEP-R menunjukkan kemampuan bahasa AL hasil  

  sebagai berikut : 

Kategori Hasil 

Appropriate - 

Mild 9 

Severe 2 

 

  Tabel 4.3 Hasil PEP-R AL 



 

 

3) Checklist Perkembangan Bahasa 

   Hasil dari screening test menunjukkan AL mengalami kekurangan  

  dalam kemampuan bahasa.  
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Faktor yang Mempengaruhi : 

A. Karakteristik Personal Ibu  

 Karakter R yang mau belajar 

dan berusaha mencari 

informasi; serta mengajarkan 

anak untuk mandiri dan tertib. 

 

B. Support System 

 Peran adik AL. 

 

C. Ketersediaan Bantuan 

Profesional 

 Peran terapis, shadow 

teacher, dan pihak sekolah 

AL. 

 

D.  Status Sosial Ekonomi 

 Kondisi sosial ekonomi R 

yang menengah ke atas serta 

latar pendidikan R yang baik. 

 

E.Keberadaan anak yang lain 

 R sedang hamil. 

 

 

Proses Peran Ibu dalam Kemampuan Bahasa : 

 

 Membandingkan dengan anak 

tetangga dan menyadari AL belum 

nyambung saat diajak bicara 

Memberikan akses 

terapi kepada AL; yaitu 

okupasi, SI,  wicara, dan 

ABA 

Berkonsultasi dengan psikiater 

dan mendapat diagnosa 

sambil melanjutkan terapi dan 

mencari sekolah untuk AL 

Melatih sendiri AL di rumah dan 

di sekolah bekerjasama dengan 

adik AL dan pihak sekolah serta 

shadow teacher    

Mencari alternatif lain seperti dokter 

biomed, membaca buku, serta 

bergabung dengan group parenting, 

psikolog 

Kemampuan Bahasa Anak : 

 AL dapat melakukan imitasi 

verbal, terkadang menunjukkan 

ekolali 

 Nada bicara AL datar dan kaku 

 AL dapat meminta maupun 

mengungkapkan sesuatu 

dengan satu atau dua kata 

seperti : ‘monkey ya’  

 AL dapat membaca 

Skema 4.2 Peran Ibu dalam Kemampuan Bahasa Anak dengan Autism Spectrum Disorder Kasus II 

 

 



 
 

79 
 

 

  

 

   

  



 

 

3. Subjek III 

 a. Identitas 

  Nama    : N (Ibu dari F) 

  Jenis Kelamin   : Perempuan 

  Tempat Tanggal Lahir  : Semarang, 31 Januari 1981 

  Usia    : 38 tahun  

  Pendidikan   : S1 

  Pekerjaan   : Ibu rumah tangga 

 b. Hasil Observasi 

  1) Observasi I (2 Juli 2019) 

    Hari ini peneliti datang ke rumah sore hari. Rumah N berada di 

perkampungan sehingga jalan menuju rumah N juga tidak terlalu luas dan 

masih banyak ayam yang berkeliaran di jalan. Peneliti bisa langsung 

masuk ke halaman rumah N karena tidak ada pagar. Suasana rumah N 

sepi dan gersang karena hanya ada satu pohon belimbing di depan rumah 

sedangkan halaman rumah N sangat luas. Pada saat peneliti datang ke 

rumah N, ternyata di rumah N hanya ada N dan anak perempuan N. 

Peneliti dipersilakan masuk dan duduk di kursi ruang tamu. Belakangan 

peneliti mengetahui bahwa ruang tamu tersebut sekaligus menjadi ruang 

kerja suami N sehingga ada komputer, printer, modem wifi, rak buku, serta 

buku dan hasil kerja suami N. N mengatakan F belum pulang dari bengkel 

karena ikut Ayahnya membetulkan motor. Jadi peneliti menunggu terlebih 

dahulu. N minta ijin untuk ke belakang dulu karena ada pekerjaan yang 

belum selesai. Peneliti mengajak ngobrol adik F.  

    Sekitar sepuluh menit kemudian N kembali ke ruang tamu dan 

menyajikan makanan untuk adik F dan teh hangat untuk peneliti. Selama 

menunggu F pulang, peneliti bermain dengan adik F dan mengobrol 

bersama N. N juga menunjukkan pada peneliti beberapa bahan belajar F 

di rumah seperti flashcards dan buku. Adik F juga ikut-ikutan menunjukkan 

pada peneliti hasil pekerjaan F kalau sedang belajar di rumah seperti 



 

 

tulisan di buku tulis F. Peneliti bertanya siapa yang mengajari F belajar 

kalau di rumah dan N  menjawab Ibu maupun Ayah F, bahkan adik F ikut 

membantu F belajar.  

    Setelah mengobrol sekitar setengah jam, F datang bersama Ayah 

F. Peneliti melihat Ayah F parkir motor di samping rumah. N  memberitahu 

peneliti juga kalau F sudah datang. Peneliti melihat ke arah samping 

rumah melalui jendela di ruang tengah rumah F. F berjalan ke belakang 

rumah dan hanya terdengar suaranya saja bergumam. Peneliti tidak 

memahami kata-kata F dan tetap menunggu F masuk. Tak berapa lama 

kemudian F masuk ke dalam rumah langsung ke arah kamar F bersama 

Ayah F. F tidak melihat ke arah peneliti. Peneliti memberi salam pada 

Ayah F. N  mengatakan kalau F sedang ganti baju. Setelah ditunggu 

sebentar, ternyata F keluar kamar bersama Ayah F dan berjalan menuju 

kamar mandi. N  mengatakan F sudah bisa mandi sendiri namun Ayah F 

selalu menunggui untuk memastikan F mandi dengan bersih. Peneliti 

melanjutkan obrolan dengan N  sambil menunggu F mandi.  

    Setelah F mandi, F keluar ke arah ruang keluarga dan sudah 

berpakaian kaos dalam dan celana pendek rumahan. F berkulit coklat. 

Badan F tidak gemuk tapi juga tidak kurus dengan tinggi badan rata-rata 

untuk anak seusia F. Rambut F hitam agak berantakan karena belum 

menyisir rambut. F melihat ke arah televisi lalu ke pintu kamar depan. F 

mengatakan sesuatu namun tidak jelas sehingga N  pun tidak tahu F 

bicara apa atau mau apa. N  memanggil F mendekat dan F berjalan ke 

ruang tamu sambil membawa kaos atasan yang sepasang dengan celana 

pendek F. F melihat ke arah N  namun belum melihat ke arah peneliti. F 

masih mengucapkan sesuatu namun kali ini lebih jelas sehingga N  bisa 

memahami ucapan F. N  bertanya pada F ‘oh bajunya terbalik?’. Peneliti 

baru menyadari bahwa F belum memakai kaosnya karena kaosnya 

terbalik dan F belum bisa membaliknya sendiri. N  bilang lagi ‘ya dibalik to’. 

F mengulangi ucapan N  ‘dibalik’. Peneliti melihat lalu F berusaha 

membalik kaos tersebut sambil mengucapkan kata-kata tidak bermakna. F 

dibantu N  akhirnya berhasil membalik baju dan memakainya sendiri. Saat 

hendak memakai baju itulah, F baru melihat ke sekeliling ruangan dan 



 

 

melihat ada peneliti di situ. F langsung berjalan ke arah peneliti lalu 

menyodorkan tangan ke arah peneliti. Peneliti setengah berdiri 

bersalaman dengan F dan F mengatakan ‘assalamualaikum’. Peneliti 

mengatakan ‘walaikumsalam’. F kemudian mundur sedikit dan N  

mengatakan pada F ‘tidak belajar kok Fakhri’. N  menjelaskan pada 

peneliti kalau F mengira peneliti datang ingin mengajak F belajar. Peneliti 

mengatakan pada F kalau maksud peneliti datang hanya untuk main, 

bukan belajar. F mundur sedikit dan berjalan menuju meja ruang tamu.  

    F melihat ke arah teh yang disediakan N  untuk peneliti. F 

menurunkan badannya dan bergerak mendekati gelas teh seolah akan 

membau teh tersebut. F mendekatkan hidung semakin dekat ke gelas teh 

hingga N  menegur F. N  mengatakan F tidak boleh meminum teh tersebut 

karena teh tersebut untuk peneliti. F menjauhkan kepala dari gelas 

tersebut sambil mengangkat badan. F berjalan mundur lalu bilang 

‘aakkk..hah..hah..’ sambil melompat. Peneliti memiringkan badan untuk 

melihat apa yang F lakukan di ruang keluarga. F ternyata pergi masuk ke 

kamar lagi. Ayah F mengikuti F ke kamar. Peneliti tidak dapat mendengar 

pembicaraan antara F dan Ayah F. Tak lama kemudian F dan Ayah F 

keluar kamar. F berjalan ke arah bagian belakang rumah bersama Ayah F. 

Peneliti tidak bisa melihat F lagi. N  memberitahu kalau mungkin mau 

sholat karena sudah adzan maghrib. Peneliti mengangguk dan tidak lama 

mendengar suara air mengalir dari keran. N  mengatakan bahwa F sedang 

wudhu dan mau sholat. Peneliti akhirnya mengobrol dengan N  lagi sambil 

menunggui adik F bermain. Saat peneliti mengobrol dengan N , tiba-tiba 

terdengar suara motor dari samping rumah. Peneliti melihat kalau Ayah F 

dan F pergi berdua naik motor. N  mengatakan bahwa memang setiap hari 

F pergi bersama Ayah ke masjid untuk sholat maghrib berjamaah. Setelah 

sholat, biasanya F akan minta makan diluar bersama Ayah F, seperti ayam 

goreng atau nasi goreng. Menurut N  jika F dan Ayahnya belum pulang 

sampai Isak maka pasti F makan malam dulu bersama Ayah F di luar. 

Setelah itu, peneliti tetap mengobrol dengan N  tentang jadwal F belajar di 

rumah dan bagaimana prosesnya. Lalu karena peneliti belum tahu jam 

berapa F akan pulang maka peneliti mohon pamit pada N dan mengatakan 



 

 

kalau akan datang lagi lain waktu. Peneliti berterimakasih pada N  dan 

bersalaman lalu keluar ke halaman rumah F. Peneliti juga pamit kepada 

adik F dan mengatakan sampai jumpa lagi.  

  Kesimpulan : 

  - Keluarga N sederhana. Rumah N besar namun peneliti tidak melihat 

barang berlebihan atau mewah. Perabot rumah N tampak sederhana, tidak 

berlebihan. 

  - N ikut mengajari F saat F belajar. 

  - F banyak melakukan aktivitas bersama dengan Ayah F (suami N). 

  - F sering babbling.  

  - F dapat mengungkapkan keinginan namun bahasa yang digunakan 

masih terbatas satu atau dua kata. Nada bicara F kaku dan datar. 

Pengucapan huruf akhir konsonan kadang kurang jelas. 

  - F melakukan ekolali. 

  2) Observasi II (16 Juli 2019) 

    Pada saat peneliti datang ke rumah N kira-kira jam setengah dua 

siang, suami N mempersilakan peneliti langsung masuk ke dalam ruang 

keluarga karena F sedang makan siang. Peneliti meminta ijin untuk masuk 

kepada N dan suami N . N  sedang menyuapi adik F sambil nonton 

televisi. N  dan adik F duduk di lantai depan televisi. N  mengatakan pada 

peneliti untuk langsung duduk saja di sebelah F. N  juga menyuruh F untuk 

cepat menyelesaikan makan. Peneliti melihat F sedang duduk di kursi 

makan di samping meja makan dekat pintu dapur. Peneliti mendekati F 

dan F melihat peneliti datang mendekat. F bergumam (babbling). Peneliti 

mengucapkan selamat siang pada F dan F menyalami peneliti serta juga 

mengucapkan salam. F melanjutkan makannya sambil menonton televisi. 

Adik F mendekati peneliti dan F lalu mengayunkan bonekanya sambil 

mengajak peneliti bermain. N  bilang pada adik F untuk jangan 

mengganggu F dan peneliti. Peneliti meminta adik F untuk lanjut makan 

saja karena belum habis. F masih makan dan beberapa kali peneliti 

meminta F untuk cepat habiskan makanan. Peneliti melihat F seringkali 

makan nasi dan ikan tidak pakai sayurnya. Kadang F juga mengambil 



 

 

kerupuk lebih banyak dari nasi yang disuapkan. Peneliti bilang kepada F 

untuk makan sayurnya sampai habis. Saat peneliti menunggui makan F, 

tiba-tiba F mengatakan pada peneliti ‘sana..sana’ beberapa kali. N  

mengatakan itu maksudnya F tidak mau diajak belajar oleh peneliti serta 

meminta peneliti untuk pergi menjauh dari F. Peneliti bilang pada F 

menjelaskan bahwa F tidak perlu menyuruh peneliti pergi karena peneliti 

datang untuk ajak main F, bukan belajar. F akhirnya melanjutkan lagi 

makannya. Selesai makan N  meminta F untuk minum dulu ambil sendiri di 

dapur. F mengatakan ‘minum..minum..’ . F langsung berjalan ke dapur 

mengambil gelas dan air putih lalu meminumnya. Setelah itu F kembali ke 

ruang tengah dan meletakkan gelasnya di atas meja makan. N  menyuruh 

F meletakkan piring di dapur. F berdiri lalu diam sebentar. N  meminta F 

untuk segera meletakkan piring di dapur. Peneliti bertanya apakah F 

sudah terbiasa mencuci piring sendiri setelah makan. N  menjawab 

kadang F mau cuci piring sendiri kadang juga tidak. Sementara itu F sudah 

berjalan ke dapur lalu masuk lagi ke ruang keluarga. N  menyuruh F untuk 

mengambil sendok makan dan minyak VCO. F langsung kembali ke dapur 

dan ambil sendok. Lalu F mengambil botol VCO. F memberikan botol pada 

N . N  bilang bukan botol yang itu. F mengembalikan botol tersebut di 

tempatnya semula. N  bertanya pada suami N botol VCO yang lama 

dimana. Suami N menjawab di atas kulkas. N  bilang bukan, jadi N  

meminta F untuk mengambil botol VCO yang lain di atas kulkas. Namun 

akhirnya N  sadar betul botol VCO pertama yang diambil F tadi. Akhirnya 

N  berdiri dan N  membantu F untuk minum VCO. Peneliti bertanya apa 

kegunaan VCO. N  menjawab untuk pencernaan.  

    Setelah F selesai makan dan minum VCO, peneliti mengajak F 

untuk duduk di sebelah peneliti di dekat pintu samping rumah. F mau 

duduk tapi rewel dan menghentakkan kaki saat dudul. F memegang plastic 

berisi kerupuk sisa tadi makan siang. Peneliti meminta F untuk segera 

menghabiskan kerupuk tersebut. F babbling dan peneliti tidak paham. 

Tiba-tiba N  datang dan mengatakan ‘Fakhri jangan dimakan semua 

kerupuknya untuk nanti lagi. Akhirnya peneliti mengatakan pada F bahwa 

makan kerupuknya harus berhenti. Peneliti meminta maaf pada N  karena 



 

 

tidak tahu kalau kerupuknya tidak boleh dihabiskan. N  mengatakan kalau 

F makan kerupuk sangat banyak. Peneliti meminta plastic berisi kerupuk 

tersebut dan mengikatnya sambil mengatakan pada F makan kerupuknya 

nanti lagi. F berteriak dan menangis merebut plastik kerupuk tersebut lalu 

dipukul-pukulkan ke kursi. Peneliti mengulangi penjelasan tadi. Peneliti 

mengajak F untuk main saja bersama adik F. Adik F mengajak F untuk 

main tapi F tidak merespon dan tetap menangis. Tidak lama kemudian N  

mengajak F untuk menjemur pakaian. F berdiri dan mengikuti N. Adik F 

juga ikut dari belakang. N mengajak F dan adik F untuk menjemur pakaian 

di samping depan rumah. F membawa satu ember penuh pakaian yang 

akan dijemur ke dekat jemuran yang disiapkan N. Sementara itu adik F 

mengajak peneliti bermain di depan rumah dekat dengan jemuran pakaian 

tersebut. F masih menangis sedikit, masih rewel. N beberapa kali bilang 

‘nda usah nangis..miss eve itu datang gak ngajak belajar, cuma mau main 

sama Fakhri’. F masih tetap rewel. N  mengajari F untuk ambil hanger dan 

memasangkan pakaian di hanger tersebut. F mengikuti N. Setelah selesai 

memasang satu celana, F diajari N untuk meletakkan hanger pada 

tempatnya. Beberapa kali F salah memasang pakaian di hanger dan N 

mengajari lagi. N juga meminta F menjepit jemuran yang kecil. F bisa 

sendiri dan N  mengatakan ‘pintar’.  

    Sementara F menjemur pakaian dengan N, adik F mengajak 

peneliti untuk bermain pasaran dengan mengambil belimbing wuluh dari 

pohon di halaman rumah F. Peneliti bermain sambil melihat ke arah F. 

Selesai menjemur pakaian, N mengambil ember dan membawa ke 

belakang. Sementara itu F berjalan ke arah samping rumah dengan diikuti 

oleh adik F. Peneliti mengajak adik F untuk ke samping rumah mengikuti F 

tapi adik F tidak mau. Adik F mengatakan kalau F bisa memanjat tembok 

belakang rumah. Peneliti akhirnya berjalan mendekati F diikuti oleh adik F. 

F bergumam dan raut muka F masih tidak senang. Tiba-tiba F masuk ke 

dalam rumah dan masuk ke dalam kamar Ayah F. F diajak keluar kamar 

oleh adik F untuk main saja bersama adik F di atas sumur yang sudah 

ditutup. F akhirnya mau keluar kamar dan bermain dengan adik F di 

samping rumah. Adik F mengajak F untuk bermain petak umpet. Adik F 



 

 

menyuruh F untuk menunduk di samping sumur dan adik F berlari sambil 

bilang ‘mas fakhri di sini aja ya aku yang cari’. F diam saja tidak melawan, 

hanya bergumam ‘aakkk’. Adik F berlari ke arah pohon belimbing dan 

menghitung satu hingga sepuluh. Setelah itu adik F kembali kea rah sumur 

dan menepuk pundak F sambil berkata ‘mas fakhri ketangkep..aku 

menang’. F tidak merespon dan hanya bergumam lagi ‘aaakk’. Peneliti 

mengajak adik F untuk masuk saja ke dalam rumah karena panas. 

Akhirnya semua masuk ke rumah. F kembali masuk ke kamar Ayah F. 

Peneliti mendengar kalau Ayah F menyuruh F keluar bermain dengan adik 

F saja. Adik F mengajak F keluar kamar. Tak lama kemudian N  datang 

mendekati F dan duduk di meja kerja Ayah F di ruang tamu. Peneliti 

bertanya apakah F pernah bermain keluar rumah dengan tetangga F. N 

mengatakan kalau sebenarnya F pernah bermain dengan tetangga namun 

sekarang tidak pernah karena N takut trauma lagi. N  mengatakan kalau 

dulu F pernah diejek oleh tetangga F.  

    N  duduk di kursi kerja Ayah F di ruang tamu sambil mencari 

sesuatu di laptop. F masih di ruang keluarga dan masih mencari kerupuk. 

N memanggil F dan F mendekat kea rah N di ruang tamu. N mengambil 

tumpukan flashcards. N mengatakan pada F untuk belajar menyebutkan 

benda atau aktivitas dalam gambar. F agak rewel saat disuruh duduk di 

kursi samping N. F menggigit jari beberapa kali sambil menangis. Peneliti 

bertanya apakah memang selalu seperti itu respon F kalau disuruh belajar. 

N menjawab iya. N lalu mengatakan pada F kalau hari ini F tidak terapi jadi 

belajar di rumah bersama Ibu. F merespon dengan berteriak dan 

menghentakkan kaki. N mengatakan bahwa F harus tetap belajar dengan 

Ibu hari ini. N memulai belajar dengan menunjukkan kartu-kartu. 

Tumpukan pertama adalah kartu benda, tumpukan kedua kartu aktivitas, 

dan terakhir adalah tumpukan profesi. Pada saat belajar kartu benda F 

bisa menyebutkan sebagian besar isi dalam gambar, baik itu benda 

maupun aktivitas. Terkadang F salah atau tidak bisa menjawab lalu N  

mengatakan ‘bukan itu..ayo, apa ini?’ sambil mendekatkan flashcards kea 

rah Fakhri. Kalau disalahkan, respon F biasanya adalah bilang 

‘aa..nanana..’ sambil menangis lalu mengusap air mata, atau 



 

 

menghentakkan kaki. N mengatakan hal tersebut tidak baik. Terkadang, N 

merespon dengan ‘ayo kemarin bisa kok’ saat F tidak bisa menjawab 

dengan benar. Setelah selesai dengan kartu benda, N mengganti dengan 

kartu aktivitas. N bertanya ‘sedang apa?’. Awalnya F menjawab dengan 

menyebutkan nama objek dalam gambar, bukan aktivitasnya. Tapi setelah 

itu N mengatakan ‘bukan..sedang apa?’ dengan lebih pelan. F bisa 

menjawab, lalu berganti ke kartu lain. Ada beberapa kartu yang F 

menjawab tidak hanya kata kerja atau aktivitasnya tapi juga dengan 

objeknya; seperti makan pisang, menendang bola, dan beberapa kartu 

lain. Saat kartu aktivitas hampir selesai, F menjawab dengan lebih cepat 

bahkan sebelum N mendekatkan kartu kea rah F (masih di tumpukan 

kartu). Setelah kartu aktivitas, F belajar kartu profesi. N mencari-cari kartu 

profesi dan meminta bantuan adik F juga untuk mencari. N  bertanya pada 

adik F dimana kartu profesinya. Lalu adik F menjawab ‘yang ini?’ sambil 

menunjukkan tumpukan beberapa kartu. N mengatakan ‘bukan, yang 

banyak’. Lalu setelah beberapa lama mencari N menemukan kartu 

tersebut. Selama N mencari kartu, F tetap duduk di kursinya. F kesulitan 

membedakan antara tentara, polisi, dan pilot.  

    Setelah bermain kartu profesi, N masuk ke dalam ruang keluarga 

dan kembali ke ruang tamu membawa dua majalah berjudul ‘Dakwah’. N 

mengatakan kalau majalah tersebut adalah majalah anak-anak milik adik F 

tetapi memang yang mengerjakan F. N mengatakan kalau F suka 

mengerjakan gunting tempel jadi F mengerjakan itu. N menyuruh F ambil 

gunting dan lem di atas lemari. F langsung berjalan ke ruang kelurga 

mendekati lemari lalu mengambil gunting. Gunting tersebut dipegang 

dengan erat ke dada F tapi F tetap berdiri di dekat lemari. N tetap meminta 

F untuk mencari di atas lemari tapi tidak ketemu. AKhirnya N membantu F 

mencari lem tersebut dan setelah ketemu N mengajak F untuk kembali 

duduk di kursi ruang tamu dan belajar lagi. F cukup cepat menggunting 

dan menempel latihan di majalah tersebut. Tidak lama kemudian adzan 

berbunyi dan F harus sholat. N meyuruh F untuk mengajak Ayah F sholat. 

Peneliti pamit dan berterimakasih pada N. 

 



 

 

  Kesimpulan : 

  - N menyiapkan sendiri flashcards yang digunakan untuk F belajar 

menggunakan pedoman VB-MAP.  

  - N mengarahkan F untuk berbicara yang baik. 

  - F dapat memahami instruksi sederhana dua tahap yang berhubungan. 

Sebaliknya F juga dapat memberikan instruksi atau mengungkapkan 

keinginan melalui satu atau dua kata, namun terkadang juga melalui 

menangis atau babbling saja. 

  - Ekolali masih muncul (mengulang instruksi).   

  - F rewel saat diajak belajar oleh N meskipun memang sudah jam belajar 

rutin; seperti menangis, menggigit jari, dan menghentakkan kaki.  

  - F suka belajar gunting tempel. 

  - Diet F sekarang sering lepas karena F sudah sering minta makan atau 

jajan di luar.  

 c. Hasil Wawancara  

    F adalah anak pertama dari N dan suami N. F memiliki seorang 

adik perempuan. N dan suami N sama-sama berasal dari latar pendidikan 

yang sama yaitu teknik sipil sehingga N mengakui kalau N dan suami N 

sama-sama kaku. Dengan adanya F maka N dan suami N harus belajar 

dari nol dan melewati masa-masa sulit di awal rumah tangga mereka. N 

sendiri merasa sangat terbantu dengan adanya campur tangan Ibu mertua 

karena nenek F ini sangat peduli terhadap perkembangan F sejak awal. 

Keluarga pihak F adalah keluarga pensiunan PNS dan memiliki kenalan 

serta informasi yang luas. Sedangkan kalau dari pihak keluarga N  adalah 

keluarga karyawan swasta biasa, perkembangan F awalnya dianggap 

biasa saja. 

    Awal kecurigaan N  adalah F terlambat bicara sehingga N dan 

suami N berinisiatif membawa F ke dokter tumbuh kembang. Seperti yang 

sudah dijelaskan sebelumnya, keluarga F masih berdebat tentang 

perkembangan F. Pihak keluarga suami N mengatakan bahwa pasti ada 

sesuatu yang berbeda yang menyebabkan F terlambat bicara. Dari pihak 

keluarga N menganggap keterlambatan bicara tersebut wajar karena 



 

 

biasanya anak laki-laki umumnya telat bicara. Dari dokter tersebut F 

disarankan untuk mengikuti beberapa tes; yaitu tes EEG, tes Bera, dan tes 

darah. F mengikuti semua tes tersebut dan hasilnya semua bagus. 

Akhirnya dokter menyarankan untuk terapi perilaku. 

    Ketika awal mencari terapi, N dan suami N mengaku sama sekali 

tidak mengetahui dimana harus mencari terapi perilaku. Akhirnya N  

mencari informasi dan menelepon terapis akupuntur. N bertanya apakah 

bisa memberi terapi perilaku dan terapis akupuntur tersebut balik bertanya 

apa masalah F sehingga diminta mencari terapi perilaku. N menjelaskan 

dan terapis akupuntur tersebut memberikan kontak seorang teman yang 

merupakan seorang terapis perilaku. Akhirnya N memanggil terapis 

tersebut untuk memberikan terapi pada F di rumah. Saat itu F masih 

sering dititipkan di rumah nenek F karena baik Ayah maupun N bekerja. 

Awalnya N bingung kenapa terapinya hanya seperti main-main. Dari 

teman kantor, N dirujuk untuk ke sebuah tempat terapi. Sejak saat itu 

terapi F di rumah berhenti. Akhirnya N datang dan membawa F untuk 

terapi di tempat tersebut. F mendapatkan terapi wicara, okupasi, dan 

sensori integrasi. N juga mulai mencari informasi di internet dan dari situ N 

mengetaui terapi ABA sama seperti yang diterapkan di tempat terapi F. 

Bersamaan dengan menjalani terapi tersebut, F dibawa ke sebuah tempat 

asesmen oleh N, suami N, dan Ibu mertua N. Setelah asesmen, F 

mendapatkan diagnosa gejala Autism Spectrum Disorder karena usia F 

dirasa masih terlalu dini untuk memberikan diagnosa ASD. Dari sejak itu F 

melanjutkan terapi di tempat yang sama hingga usia F kira-kira empat 

tahun. Karena Ibu mertua N berinisitif mencari informasi tentang ASD, Ibu 

mertua N memberitahu N  bahwa terapi ABA seharusnya berjalan minimal 

delapan jam dalam satu minggu. Akhirnya F mengikuti terapi di dua tempat 

sekaligus, setiap hari pagi dan sore hari. Selama mengikuti terapi tersebut, 

F masih dititipkan di rumah Ibu mertua N. Pagi sebelum berangkat kerja N  

mengantar F terapi dan siangnya F diasuh oleh pengasuh yang juga 

mengantarkan F terapi di sore hari. 

    Selain berkonsultasi dengan para ahli dan mencari terapi, N juga 

mengikuti seminar dan berkenalan dengan sesama Ibu dari anak dengan 



 

 

ASD. Dari situ N mengetahui tentang terapi biomed dan dokter biomed di 

Surabaya. N sempat memberitahukan rencana F mengikuti terapi biomed 

kepada terapis di tempat terapi F yang pagi. Tetapi terapis F mengatakan 

bahwa terapi biomed belum ilmiah sehingga membuat N menyetop terapi 

F yang pagi dan terapi F hanya sore hari. Lalu F pindah terapi pagi di 

tempat lain bersamaan dengan mengikuti terapi biomed. Selama menjalani 

terapi biomed, F mengikuti terapi kelasi, mengkonsumsi suplemen, serta 

melakukan diet. N secara telaten mengatur rotasi makan F. F menjalani 

terapi biomed hingga usia kira-kira delapan tahun. Setelah itu N 

memutuskan untuk berhenti bekerja dan full  mengurus keluarga di rumah. 

Diet F sendiri sekarang agak lepas karena F mulai memiliki keinginan 

untuk pilih-pilih makanan.  

    Selama berpindah-pindah terapi dan berkonsultasi dengan para 

ahli, N mengaku suami N selalu ikut. Selain Ayah F, nenek F juga ikut 

menemani dan membantu melakukan teknik terapi pada F, seperti 

mencetak foto keluarga besar F dan mengajari F untuk menyebutkan 

nama-nama anggota keluarga F. N sendiri bersyukur karena ada peran 

serta dari Ibu mertua N karena suami N lebih patuh jika diberi saran oleh 

Ibu mertua N dalam melakukan terapi. Suami N sendiri lebih banyak 

berperan dalam kemampuan bantu diri karena menurut saran yang 

diterima N kalau anak laki-laki remaja sebaiknya didekatkan dengan Ayah. 

Selain itu suami N juga bantu mengajari F untuk tanya jawab percakapan 

sehari-hari. N dan suami N juga sama-sama memberikan latihan dikte 

kepada F. Menurut N, F sendiri masih belum sinkron antara tulisan yang 

dibaca dengan pengucapan kata-kata tersebut. Selama ini N dan suami N 

tergabung dalam group parenting yang berisi orangtua dari anak dengan 

ASD namun N lah yang aktif mengikuti live streaming serta berkomentar di 

group tersebut. Sebelum tergabung dalam group tersebut, N sering 

mengikuti informasi dan materi dari sebuah situs web dengan membeli 

tiket CD materi. Saat ini untuk terapi sendiri F masih mengikuti terapi 

okupasi, terapi wicara, dan terapi perilaku.  

    Saat F masih TK, N pernah mencoba menjadi shadow teacher 

untuk F namun menurut N karena kurangnya informasi tentang menjadi 



 

 

shadow teacher yang baik maka N kurang berperan aktif untuk mengajak 

F berbicara dengan teman F di sekolah. Akhirnya tujuan utama sekolah 

untuk meningkatkan sosialisasi F menjadi gagal. Di luar itu, N sendiri 

memilih untuk berfokus pada ABA Verbal Behavior dimana teknik ini 

berfokus meningkatkan kemampuan bahasa anak. Maka, N rajin 

menyiapkan flashcard yang digunakan untuk latihan labeling setiap ada 

watu latihan di rumah. Teknik ini bertujuan untuk meningkatkan 

kemampuan manding (meminta). Sebenarnya menurut N, dulu sebelum 

mengenal ABA VB kemampuan manding F sudah ada yang artinya 

kemampuan verbal F sudah ada namun masih jarang keluar dan N tidak 

mengetahui cara yang baik dan benar untuk mendorong manding F 

muncul lebih banyak. Sejak mengenal ABA VB, N rajin mengikuti asesmen 

kemampuan bahasa F dengan VB-MAP. Menurut N kekurangan F dalam 

kemampuan bahasa masih banyak yang harus dikejar jika dilihat dari VB-

MAP. Masih banyak sekali kosa kata yang perlu dikejar oleh F sehingga N 

memutuskan untuk berfokus pada aspek tersebut.  

    Dalam usaha memberikan yang terbaik kepada F, N mengaku 

mengalami beberapa kendala yaitu pembagian tugas dan waktu dengan 

Ayah F. Selain itu karena N sudah tidak bekerja maka N juga mengalami 

kedala biaya dengan banyaknya terapi yang harus diikuti oleh F. Maka dari 

itu N merasa terbantu dengan adanya BPJS sehingga F dapat mengikuti 

terapi di RSND dengan biaya ditanggung BPJS.  

 d. Hasil Tes Screening Tools Anak Subjek 

  1) CARS 

 Hasil dari CARS dari F menunjukkan skor 34 yang berarti anak 

termasuk dalam kategori mildly-moderately Autistic. 

  2) PEP-R 

   Hasil dari PEP-R menunjukkan kemampuan bahasa dari F  

  sebagai berikut : 

 



 

 

 

Kategori Hasil 

Appropriate 1 

Mild  8 

Severe 2 

 

  Tabel 4.4 Hasil PEP-R F 

  3) Checklist Perkembangan Bahasa 

   Hasil dari screening test menunjukkan F mengalami   

 kekurangan dalam kemampuan bahasa. 
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  Faktor yang Mempengaruhi : 

A. Karakter Personal Ibu 

 Karakter N  yang kaku tapi 

mau belajar dan berusaha 

semaksimal mungkin mencari 

informasi. 

 

B. Support System 

 Peran dan dukungan suami N 

dan Ibu mertua N. 

 

C. Ketersediaan Bantuan 

Profesional 

 Peran terapis dan pihak 

sekolah. 

 

D. Status Sosial Ekonomi 

 Kondisi sosial ekonomi N 

yang menengah serta latar 

pendidikan N yang tinggi. 

 

Proses Peran Ibu dalam Kemampuan Bahasa : 

 

 Curiga karena F terlambat bicara  

Berkonsultasi dengan dokter 

Mencari  info terapi dan 

memberikan akses terapi 

pada F 

Berkonsultasi dengan psikolog 

dan mendapatkan diagnosa 

Mencari  info dan alternatif 

lain dari group parenting, 

seminar, internet, keluarga, 

dokter 

Melatih sendiri F di rumah  

 

Kemampuan Bahasa Anak : 

 F dapat melakukan imitasi 

verbal, sehingga seringkali 

menunjukkan ekolali 

 Nada bicara F datar dan kaku 

 F dapat meminta maupun 

mengungkapkan sesuatu 

dengan satu atau dua kata 

seperti : ‘pipis’  

 F dapat membaca 

Skema 4.3 Peran Ibu dalam Kemampuan Bahasa Anak dengan Autism Spectrum Disorder Kasus III 
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4. Subjek IV 

 a. Identitas 

  Nama    : MI (Ibu dari A) 

  Jenis Kelamin   : Perempuan 

  Tempat Tanggal Lahir  : Semarang, 26 Agustus 1981 

  Usia    : 38 tahun  

  Pendidikan   : S2 

  Pekerjaan   : Wiraswasta 

 b. Hasil Observasi 

  1) Observasi I (27 Agustus 2019) 

    Pagi itu MI datang mengantar anaknya A untuk terapi. MI datang 

dengan mengenakan kaos dan celana sepanjang lutut. MI mengenakan 

bando biru sementara rambutnya dikuncir. MI membawa tas jinjing dan 

botol minum. MI hari ini datang diantar supir. MI datang tidak bersama 

dengan shadow teacher A seperti biasanya. MI masuk ke dalam ruangan 

terapi sambil menggandeng A dan menyapa terapis. MI meminta A untuk 

menyapa terapis A. MI memberikan contoh sambil mengarahkan tangan 

A kepada terapis A. Terapis A menyapa balik dan peneliti ikut menyapa 

A. MI berbicara sebentar kepada terapis A tentang A. Setelah selesai 

terapis A mengajak A masuk dan duduk di bilik terapi. Peneliti menyapa 

MI dan MI balik menyapa peneliti. 

   Setelah mengantar A masuk ke ruang terapi, peneliti mengajak MI 

untuk wawancara di lantai atas. MI mengikuti peneliti naik. Peneliti 

mempersilakan MI duduk di kursi berhadapan dengan peneliti. MI duduk 

lalu menggeser sedikit kursi MI. Peneliti mengucapkan selamat terlebih 

dahulu kepada MI. MI membalas sapaan peneliti sambil membuka botol 

minum MI. MI minum sementara peneliti menyiapkan alat tulis. Peneliti 

mengajak MI untuk mengobrol sebentar tentang maksud dan tujuan 



 

 

wawancara hari ini. MI mendengarkan namun tidak memberikan 

pertanyaan balik tentang penjelasan peneliti. 

   Setelah peneliti selesai menjelaskan, peneliti bertanya pada MI 

apakah wawancara dapat dimulai. MI menjawab bisa. Peneliti mulai 

bertanya kepada MI tentang riwayat A. MI menjawab pertanyaan peneliti. 

Peneliti menyesuaikan pertanyaan yang peneliti berikan dengan jawaban 

MI. MI seringkali memberikan jawaban panjang dari pertanyaan peneliti. 

MI juga kadang memberikan penjelasan panjang walaupun peneliti belum 

memberikan pertanyaan terkait hal tersebut. MI mengatakan kalau 

harapannya setelah ini peneliti dapat membantu menyampaikan tentang 

riwayat A kepada terapis A berdasarkan apa yang MI ceritakan sehingga 

terapis A paham betul kekurangan A serta harapan MI kepada A. 

   Tiba-tiba peneliti dan MI mendengar suara A berteriak beberapa 

kali. MI tersenyum. Peneliti bertanya apakah biasanya A juga begitu. MI 

menjawab iya. MI mengatakan bahwa waktu terapi memang terbatas jadi 

A harus mempelajari semua yang A belum bisa termasuk materi yang A 

takuti seperti merasakan diolesi lipbalm di bibir karena bibir A sangat 

kering. Peneliti merespon dengan memberikan pertanyaan seputar 

sensitivitas A. MI menjawab sambil tersenyum. 

   Selama proses wawancara berlangsung, MI terkadang 

menunjukkan gesture yang memperjelas maksud penjelasan MI kepada 

peneliti. MI juga terkadang tertawa atau tersenyum saat menjelaskan 

tentang hal yang lucu maupun menarik tentang A. Posisi duduk MI tidak 

berubah selama wawancara. MI beberapa kali minum sambil 

mendengarkan peneliti.  

   Setelah sesi wawancara selesai hari ini, peneliti menyampaikan 

mungkin akan ada wawancara berikutnya jika masih ada yang kurang. MI 

mengatakan tidak apa-apa. MI juga mengingatkan peneliti untuk 

menceritakan penjelasan MI tentang A tadi kepada terapis A. 

  Kesimpulan : 

  - MI kooperatif selama wawancara 



 

 

  - MI memahami penyebab A menangis saat terapi 

  - MI ingin agar terapis A mengetahui lebih banyak tentang A dan harapan    

MI terhadap A. 

  2) Observasi II (28 Agustus 2019) 

    Hari ini MI datang mengantarkan A terapi dengan mengenakan 

baju terusan kuning dan bando biru yang biasa dipakai. Rambut MI dikat. 

MI membawa tas jinjing dan botol air mineral seperti biasa. MI datang 

mengantar A terapi bersama dengan shadow teacher A diantar supir. 

Sementara shadow teacher A duduk di ruang tunggu, MI mengantar A 

masuk ke ruang terapi dan bertemu dengan terapis A. MI mengatakan 

pada terapis A kalau hari ini A akan dijemput oleh shadow teacher A saja 

karena MI harus cepat pulang menunggui adik A yang masih bayi. 

Terapis A mengiyakan dan menggandeng A untuk duduk ke bilik terapi.  

   Peneliti menyapa MI dan mengatakan apakah hari ini jadi bisa 

wawancara karena sebelumnya peneliti dan MI sudah sepakat untuk 

wawancara hari ini. MI menjawab bisa tapi tidak bisa terlalu lama karena 

harus menunggui anak MI yang masih bayi. Peneliti langsung mengajak 

MI ke lantai atas untuk wawamcara sambil membawa alat tulis yang 

sudah peneliti siapkan. Tiba-tiba MI meminta pada peneliti untuk 

wawancara di lantai dua saja. Peneliti mengiyakan dan mempersilakan MI 

duduk di atas mat. Peneliti dan MI duduk di sebelah dinding berhadap-

hadapan. 

   Hari ini peneliti melakukan wawancara untuk memastikan 

beberapa hal yang sudah peneliti tanyakan pada wawancara sebelumnya 

serta melengkapi beberapa informasi yang belum terjawab seperti 

tentang dukungan dari lingkungan kepada subjek. pihak tertentu yang 

memiliki kemungkinan berpengaruh terhadap MI. MI menjawab dengan 

baik tanpa ada jeda waktu. Peneliti membantu memperjelas pertanyaan 

dengan menyebutkan  

   Saat wawancara berlangsung tiba-tiba peneliti dan MI mendengar 

A berteriak dan menangis. Kali ini lebih keras dan lama dari biasanya 



 

 

yang peneliti dan MI dengar. MI mengatakan itulah sebabnya A 

memerlukan terapis yang sabar dan bisa memahami A.  

   Setelah selesai wawancara, peneliti mengucapkan terima kasih 

pada MI dan MI juga berterima kasih pada peneliti. MI mengingatkan 

peneliti untuk menceritakan wawancara hari ini pada terapis A sebagai 

sambungan dari hasil wawancara yang lalu. Peneliti dan MI turun 

bersama-sama. Saat melewati bilik terapi A, MI berhenti dan bertanya 

pada terapis A mengapa tadi A rewel saat terapi. Terapis A mengatakan 

bahwa seperti biasa terapis sengaja memerciki baju A dengan air dan A 

tidak nyaman bajunya basah. MI mengatakan bahwa hal tersebut sudah 

biasa terjadi. Terapis dan MI sama-sama tertawa. MI lalu mengatakan A 

sedang suka sekali main sticker. MI mengatakan akan membawakan 

koleksi album sticker MI besok di sesi terapi berikutnya sebagai reward 

untuk A. 

  Kesimpulan : 

- MI masih mengantar A terapi meskipun masih harus menunggui anak 

MI yang masih bayi. 

- MI menepati janji kepada peneliti untuk wawancara hari ini. 

- MI memperhatikan proses terapi A. 

- MI berinisiatif menyediakan material untuk terapi A. 

c. Hasil Wawancara 

 A adalah anak perempuan MI yang berusia delapan tahun namun saat ini 

masih sekolah di TK karena belum dapat menemukan sekolah yang dapat 

menerima A belajar di kelas bersama shadow teacher. Menurut MI dan shadow 

teacher A saat ini sudah memperlihatkan kemampuan verbal ekspresifnya, 

namun suara A terdengar khas seperti suara mickey mouse walaupun tidak 

separah dulu. Menurut MI, menonton video, terutama mickey mouse, adalah 

penyebab kurangnya kemampuan bahasa A. Menonton mickey mouse membuat 

A menirukan suara dan gaya bicara mickey mouse saat berbicara. Bahkan jika A 

tidak menyukai atau berusaha minta tolong maka A akan mengucapkan ‘oo 

doodles’ seperti saat mickey mouse minta bantuan temannya. MI menyadari hal 



 

 

ini pada saat A berusia empat tahun. Selain itu MI bercerita bahwa A pernah 

jatuh lalu kepala A terbentur. Setelah membaca informasi dari berbagai sumber, 

MI menyimpulkan bahwa bagian kepala yang terbentur adalah bagian otak untuk 

pusat pengendalian bahasa. Meskipun begitu MI mengakui belum ada dokter 

atau  profesional lain yang menyatakan kebenaran dugaan MI tersebut.  

 Berdasarkan hasil wawancara peneliti, diketahui bahwa MI menyadari 

perbedaan kemampuan bahasa A pada saat A berusia sekitar satu tahun dua 

bulan. MI menyadari A belum bisa merespon ketika dipanggil nama. Belakangan 

diketahui kejadian ini terjadi hingga A berusia sekitar tujuh tahun. Pertama kali MI 

mengetahui keanehan ini, MI dan suami MI membawa A untuk berkonsultasi 

dengan dokter Katherine Lam di Singapore saat usia A dua tahun. Hasilnya 

dokter belum memberikan label terhadap A namun menyarankan latihan kontak 

mata yang harus dilakukan di rumah kepada MI. Selain itu MI bertanya tentang 

sekolah A dan bahasa pengantar apa yang harus digunakan. Dokter A tetap 

menjawab yang terpenting latihan kontak mata terlebih dulu. MI melakukan saran 

dokter dengan mengajak A untuk bermain berdua di ruangan kosong tertutup. 

Namun karena A menangis serta kurangnya informasi, MI menghentikan latihan 

tersebut.  

 Langkah berikutnya adalah MI mencarikan sekolah dengan tujuan 

meningkatkan kemampuan bahasa A. Akhirnya berdasarkan beberapa 

pertimbangan, MI menyekolahkan A pada usia dua tahun di salah satu sekolah 

nasional plus namun dengan bahasa pengantar full English. Namun karena 

dirasa A mengalami kebingungan bahasa antara di rumah dan sekolah maka A 

dipindah ke sekolah yang berbahasa Indonseia sepenuhnya pada usia 2,5 tahun. 

Bersamaan dengan itu, A mulai menjalani terapi okupasi di sebuah klinik di 

Jakarta setelah sebelumnya MI berkonsultasi dengan dokter rehab medic yang 

mengambil sekolah tentang okupasi juga. MI merasa dokter ini pintar dan bisa 

memberikan penanganan terbaik kepada A. A menjalani terapi di Jakarta sampai 

sekitar usia 3,5 tahun. Selama menjalani terapi tersebut A bolak balik Semarang 

Jakarta selama empat kali dalam satu tahun dengan durasi satu kali terapi dua 

minggu.  



 

 

 Setelah menjalani terapi okupasi di Jakarta, MI memutuskan untuk 

memindahkan terapi A ke sebuah klinik okupasi cabang, di Semarang. Namun MI 

merasa kemampuan terapis dalam menangani terapi okupasi A tidak sebagus 

klinik pusat Jakarta. Terapi okupasi di klinik tersebut berlangsung kurang lebih 

satu tahun hingga A berusia lima tahun. Selain itu pada usia empat tahun A 

mengikuti terapi wicara di salah satu klinik lain di Semarang. Menurut shadow 

teacher A, meskipun basic klinik tersebut melayani terapi wicara namun di sana 

sekarang A juga diajari pelajaran sekolah dengan pertimbangan usia A yang 

sudah semakin besar. Menurut MI, di klinik ini juga mengajai sedikit terapi 

perilaku. Sementara masih menjalani terapi wicara, A menjalani terapi di 

Singapore yang ditangani oleh dokter Ajal. Menurut pendapat MI, klinik di 

Singapore ini bagus karena masing-masing terapis memiliki kemampuan 

spesialisasi masing-masing sehingga terapi A terintegrasi. Namun sayangnya 

karena jauh dan tidak mungkin pindah ke Singapore jadi A tidak rutin terapi di 

sana.  

 Selain usaha memberikan terapi kepada A, MI melakukan beberapa 

usaha untuk meningkatkan kemampuan bahasa. Pertama, MI mengurangi 

frekuensi A menonton. MI mengakui kesulitan mengurangi frekuensi A dalam 

menonton video karena terkadang menonton membantu A lebih tenang dalam 

kurun waktu tertentu, seperti saat mengajak A pergi ke pesta pernikahan dan 

saat waktunya A makan. Usaha lain yang dilakukan MI adalah dengan mengajak 

A untuk berkumpul bersama keluarga di kamar sehingga harapannya A dapat 

meniru anggota keluarga yang lain. MI juga mengajarkan A untuk meminta 

sesuatu seperti saat minta dikupaskan apel dan bertanyajawab tentang rasa 

apel. MI mengatakan jika A mengajak MI berbicara menggunakan bahasa Inggris 

maka MI akan menimpali dengan bahasa Inggris, begitu pula jika A mengajak MI 

berbicara menggunakan bahasa Indonesia. Shadow teacher A menambahkan 

bahwa di rumah A banyak perabot dan tempat tertentu yang diberi tulisan atau 

label sehingga memudahkan A untuk menambah kosa kata.  

 Bersama dengan usaha yang dilakukan sendiri di rumah, MI memberikan 

akses pada A unntuk mengeksplor kemampuan yang A punya seperti bermain 

sepatu roda dan bermain piano. Latihan ini diharapkan dapat menyeimbangkan 

otak kiri dan kanan akan mendukung proses belajar A sehingga kemampuan 



 

 

bahasa A meningkat. Setiap seminggu dua kali MI dua kali menemani A latihan 

sepatu roda di Simpang Lima. MI juga mengajarkan A untuk latihan dasar piano 

selain les yang A ikuti sehingga A sudah dua kali tampil di konser anak atau 

festival bersama dengan anak-anak ‘normal’ yang lain. MI juga mengikutkan A 

les renang karena berenang adalah kegiatan yang merangsang sensori integrasi 

panca indera anak sehingga baik untuk stimulasi. 

 MI mengakui bahwa jika orangtua tidak dapat menerima sepenuhnya 

keadaan anak maka anak justru tidak akan berkembang. Hal inilah yang 

mendorong A untuk berpikir out of the box dan menemukan kelebihan A. MI 

sendiri sempat mengalami stress dan tertekan karena keadaan A. namun setelah 

belajar menerima makin lama MI makin terbuka dan menerima keadaan tersebut. 

Menurut MI dukungan, penerimaan, dan kasih sayang dari keluarga sangat 

membantu A dan MI untuk berkembang hingga sekarang. 

 Berkaitan dengan sekolah, MI hingga saat ini berusaha agar A dapat 

masuk ke sekolah regular. Harapannya, lingkungan sekolah yang regular dapat 

membantu A meniru lingkungan sekitarnya tersebut dan A dapat menjadi 

‘normal’. Namun menurut shadow teacher dan MI sendiri komunikasi antara guru 

dan orangtua lebih banyak dilakukan melalui shadow teacher A. Shadow teacher 

A mengatakan MI lebih banyak membaca untuk menambah informasi baru 

tentang intervensi untuk A. Dukungan keluarga A seperti nenek A juga 

membantu MI menambah informasi jika ada pertemuan atau perkumpulan 

tertentu.  

 Secara keseluruhan, MI telah berkonsultasi dengan terapis okupasi, 

dokter, terapis wicara, serta shadow teacher dan pihak sekolah A agar 

kemampuan bahasa A yaitu inisiatif komunikasi dua arah secara spontan dapat 

berkembang. Saat ini, MI sendiri sedang mengusahakan agar terapi A di klinik 

okupasi di Jakarta dapat berjalan lagi. Selain itu MI juga ingin berkonsultasi lagi 

dengan psikolog A tempat A menjalani terapi perilaku. 

 MI juga merupakan orang yang telaten mengatur diet A dan konsumsi 

obat maupun suplemen. A sendiri sempat mengkonsumsi suplemen dari dokter 

Melly setelah menjalani tes alergi untuk mengetahui pantangan makanan atau 

diet tersebut. Namun menurut MI resep yang ditebus hanya minyak ikan 



 

 

sedangkan obat penenagnya tidak karena MI merasa obat penenang itu bahaya 

jika dikonsumsi terus menerus. Minyak ikan pun hanya diminum dalam periode 

waktu yang singkat karena efek sampingnya yang membuat anak menjadi aktif. 

MI mengatakan A sudah mengurangi makan sesuatu yang manis serta terigu. MI 

juga memasakkan berbagai masakan untuk A. Menurut MI sendiri, diet sangat 

berpengaruh untuk meminimalisir munculnya error pada kemampuan bahasa A.  

 Mendekati akhir sesi wawancara, MI bercerita bahwa di Indonesia anak-

anak spesial seperti A belum diperlakukan sama dengan anak normal. Memang 

sudah ada sekolah khusus untuk anak bekebutuhan khusus namun setelah lulus 

belum ada lembaga atau instansi khusus yang mau mempekerjakan anak 

spesial. Bagi MI sendiri mungkin hal ini tidak terlalu mempengaruhi anak yang 

memiliki orangtua dari kalangan ekonomi menengah ke atas seperti beliau 

sendiri namun pasti akan sangat mempengaruhi kelangsungan hidup anak dari 

kalangan keluarga ekonomi menengah ke bawah. Fakta ini sangat disayangkan 

oleh MI karena di luar negeri seperti Singapore, ada salah satu gerai fast food 

yang mempekerjakan anak berkebutuhan khusus dan mengapresiasi pekerjaan 

mereka dengan memberi fee. Kebijakan perusahaan ini akan membantu anak-

anak ini menghidupi dirinya sendiri tanpa ketergantungan dengan orang lain. 

d. Alat Tes Screening Tools 

 1) CARS 

  Hasil dari CARS dari A menunjukkan skor 34,5 yang berarti A 

termasuk dalam kategori mildly-moderately autistic. 

 2) PEP-R 

   Hasil dari PEP-R menunjukkan kemampuan bahasa A sebagai  

  berikut : 

Kategori Hasil 

Appropriate 2 

Mild 4 

Severe 5 

   

Tabel 4.5 Hasil PEP-R A 

 



 

 

 3) Checklist Perkembangan Bahasa 

    Hasil dari screening test menunjukkan A mengalam 

 kekurangan dalam kemampuan bahasa. 
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Faktor yang Mempengaruhi : 

A. Karakter Personal Ibu 

 Karakter MI yang mau belajar 

dan berusaha semaksimal 

mungkin mencari informasi. 

B. Support System 

 Peran dan dukungan keluarga, 

terutama suami MI, adik A, dan 

Ibu MI. 

C.Ketersediaan Bantuan 

Profesional 

 Peran terapis, shadow teacher, 

dan pihak sekolah A 

D. Status Sosial Ekonomi 

 Kondisi sosial ekonomi MI yang 

menengah ke atas serta latar 

pendidikan MI yang tinggi. 

E.Keberadaan anak yang lain 

 MI memiliki anak lain yang 

perlu diurus 

 

Proses Peran Ibu dalam Kemampuan Bahasa : 

 

  

 

 Curiga karena A tidak merespon panggilan 

Berkonsultasi dengan terapis okupasi 

 

Mencari  info terapi dan 

memberikan akses terapi 

pada A 

Berkonsultasi dengan dokter dan 

terapis lain 

Berkonsultasi 

dengan psikolog 

 

Mencari  info dan 

alternatif lain dari 

membaca 

Melatih sendiri A di 

rumah bersama anggota 

keluarga yang lain 

Kemampuan Bahasa Anak : 

 A dapat melakukan imitasi 

verbal, sehingga seringkali 

menunjukkan ekolali 

 Nada bicara A datar dan kaku 

 A dapat meminta maupun 

mengungkapkan sesuatu 

dengan satu atau dua kata 

seperti : ‘jangan’ dan ‘tidak 

mau’ 

 A dapat melakukan instruksi 

sederhana 

 A dapat membaca 

Skema 4.4 Peran Ibu dalam Kemampuan Bahasa Anak dengan Autism Spectrum Disorder Kasus IV 
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D. Hasil Penelitian 

 Berdasarkan hasil penelitian terhadap empat subjek yaitu HM, R, N, dan 

MI diketahui dalam prosesnya peran Ibu dalam kemampuan bahasa ekspresif 

verbal anak bervariasi; begitu pula faktor yang mempengaruhi dan bentuk peran 

Ibu itu sendiri.  

 Dari keempat subjek, peneliti menemukan bahwa semua subjek 

berkontribusi dalam perkembangan kemampuan bahasa ekspresif verbal anak 

subjek. Semua Ibu ingin agar anak bisa berbicara seperti anak normal. Hampir 

semua terapi yang diberikan dilandasi kurangnya kemampuan bahasa anak 

subjek dan tujuan terapi mengarah pada peningkatan kemampuan tersebut.  

 Awal mula kesadaran subjek, khususnya HM akan perbedaan dalam 

kemampuan berbahasa anak subjek secara umum adalah tidak adanya 

kemampuan bahasa ekspresif verbal jika dibandingkan dengan anak normal 

seusia anak subjek. Keterlambatan bicara disadari melalui peristiwa yang 

berbeda-beda pada setiap anak subjek. HM menyadari bahwa AI berbeda dari 

teman-teman AI adalah ketika HM memasukkan AI sekolah dan AI menjadi murid 

paling diam di sekolah. Sedangkan, R menyadari kemampuan bahasa AL tidak 

seperti anak tetangga AL yang sudah bisa berkomunikasi dua arah. Pada F, N 

mulai menyadari kurangnya kemampuan bahasa F ketika F sudah mencapai 

umur sekitar satu tahun namun belum bicara. Sedangkan pada A, MI menyadari 

kurangnya kemampuan bahasa A saat A berusia satu tahun dua bulan namun 

belum bisa merespon ketika dipanggil. Seiring berjalannya waktu, MI juga 

menyadari bahwa A belum bisa berinisiatif mengatakan sesuatu tanpa diminta 

terlebih dulu. R, N, dan MI mengakui bahwa anak subjek adalah anak pertama 

sehingga tidak adanya pengalaman berkaitan dengan tugas perkembangan 

menjadi penyebab respon yang kurang sigap dari orangtua untuk berkonsultasi 

dengan para ahli. Sekarang saat sudah ada adik A, MI dapat membandingkan 

bahwa perkembangan bahasa A memang terlambat dibandingkan adik A. 

Berbeda dengan tiga subjek lain, HM mengira AI diam di sekolah karena 

perbedaan bahasa pengantar di sekolah dan di rumah namun HM mulai curiga 

saat tahu AI memiliki kemampuan bahasa reseptif namun tidak pernah 

menggunakan kosa kata yang AI miliki untuk memanggil orangtua AI. Hal ini 



 

 

menjadi penjelasan bahwa meskipun keluarga subjek berasal dari ekonomi 

menengah ke atas serta memiliki latar pendidikan yang baik, namun tidak 

menutup kemungkinan kalau respon dari Ibu untuk menangani kurangnya 

kemampuan bahasa subjek terlambat. Dari penjelasan di atas maka peneliti 

dapat menyimpulkan bahwa keberadaan anak normal sebagai pembanding 

berperan terhadap kesadaran Ibu akan kemampuan bahasa anak yang kurang. 

Terlebih lagi jika anak adalah anak pertama, Ibu cenderung belum memiliki 

pengalaman dalam memperhatikan tumbuh kembang anak. 

 Setelah subjek menyadari kurangnya kemampuan bahasa ekspresif 

verbal anak subjek, subjek memutuskan untuk membawa anak subjek 

berkonsultasi dengan para ahli. Awalnya HM membawa AI berkonsultasi ke 

psikolog, sedangkan R dan N  membawa AL dan F pergi ke dokter terlebih 

dahulu. Berbeda dengan subjek lain, awalnya MI berinisiatif untuk membawa A 

ke terapis okupasi.  

 Setelah pergi ke psikolog, HM masih belum mengetahui penyebab AI 

tidak pernah memanggil. Maka HM memutuskan untuk berkonsultasi dengan dua 

dokter dan mendapatkan keterangan bahwa AI kemungkinan mengalami ASD 

sehingga disarankan untuk terapi. AI mengikuti tiga terapi sekaligus yaitu terapi 

okupasi, terapi sensori integrasi, dan terapi ABA. Selanjutnya AI mendapatkan 

diagnosa dari tim asesor di Amerika dan disarankan untuk menambah terapi 

yaitu terapi wicara. 

 Sedangkan AL langsung dirujuk untuk mendapatkan terapi meskipun 

belum mendapat diagnosa. AL mengikuti terapi okupasi, terapi sensori integrasi, 

dan terapi wicara. Setelah beberapa waktu, barulah subjek mendapatkan 

diagnosa dari seorang dokter. Sejak saat itu R mencoba mencari alternatif lain 

untuk AL, seperti terapi biomed yang disarankan oleh teman R. Menurut R 

sendiri, terapi biomed memberikan pengaruh signifikan terhadap kemampuan 

bahasa verbal AL, yaitu AL mulai memiliki kemampuan menjawab secara verbal 

saat ditanya. 

 Sedikit berbeda dengan AL, F diminta untuk mengikuti beberapa tes 

terlebih dahulu; seperti EEG, tes Bera, dan tes darah. Setelah mengikuti tes dan 



 

 

F dinyatakan sehat secara fisik maka F disarankan untuk mengikuti terapi 

perilaku. Respon N setelah subjek mendapatkan rujukan untuk mengikuti terapi 

sama dengan subjek lain, yaitu langsung mencarikan tempat terapi untuk F. 

Berbeda dengan HM, R, dan MI, N tidak mengetahui dimana harus mencari 

terapi perilaku untuk F karena benar-benar tidak pernah tahu dan akses 

informasi dari internet belum terlalu mudah didapat. Namun akhirnya N berhasil 

mencari terapis perilaku untuk datang ke rumah F. 

 Untuk subjek keempat, karena MI sejak awal sudah berkonsultasi ke 

terapis okupasi, maka terapi pertama yang dijalani A adalah terapi okupasi 

sekaligus mengurangi frekuensi A menonton video karena berpengaruh buruk 

untuk kemampuan bahasa A. Setelah ke klinik okupasi, beberapa waktu 

kemudian A juga dibawa ke seorang dokter anak di Singapore namun tetap 

belum mendapatkan diagnosa, hanya saran latihan yang perlu dilakukan. Setelah 

menjalani terapi okupasi beberapa lama, MI mengikuti arahan dokter anak untuk 

mengajak A latihan kontak mata di ruangan kosong berdua. Selanjutnya 

diagnosa ASD baru diketahui setelah MI membawa A ke seorang dokter di 

Jakarta. 

 Pengalaman pertama berkonsultasi dengan para ahli dan profesional 

berbeda-beda satu dengan yang lain sesuai dengan pengetahuan subjek tentang 

para ahli dan profesional terkait namun dua dari empat subjek pertama kali 

berkonsultasi ke dokter. Usaha yang dilakukan semua subjek sejalan dengan 

apa yang diungkapkan oleh Moroz dalam Exploring The Factors Related to 

Parent Involvement in The Interventions of Their Children with Autism (2015) 

yang menyatakan bahwa setelah menerima diagnosa, orangtua dapat segera 

berkonsultasi dengan para profesional untuk mengetahui yang dapat dilakukan 

oleh orangtua dalam usaha meningkatkan kemampuan anak.   

 Setelah anak subjek mendapatkan akses untuk terapi, subjek mulai ikut 

mengajarkan teknik dalam terapi di rumah serta menyediakan sarana dan 

prasarana untuk meningkatkan kemampuan bahasa ekspresif verbal anak 

subjek. Bersama dengan suami, HM mengikuti parent involvement di tempat 

terapi AI sehingga orangtua AI dapat mengulang teknik terapi ABA di rumah dan 

membuat laporan mengenai hasil belajar AI di rumah bersama orangtua. 



 

 

Biasanya tugas rumah AI berupa daftar kosa kata yang harus dihafal dan 

dimengerti oleh AI. HM mengakui awalnya bagi AI beban belajar kosa kata dari 

terapi ABA sangat banyak dan melelahkan namun lama-lama AI dapat dengan 

mudah menghafal kosa kata dalam daftar tersebut. Selain itu HM juga membantu 

AI dalam tugas-tugas sekolah yang berhubungan dengan kemampuan 

berbahasa ekspresif verbal seperti menulis catatan kecil pada buku sebelum AI 

presentasi di depan kelas. Terapis AI menambahkan bahwa target social thinking 

dalam terapi AI selalu dikomunikasikan bersama dengan HM sehingga jika HM 

ada kesulitan mengajarkan AI untuk menyampaikan sesuatu maka terapis AI 

akan membantu dengan mengajarkan tekniknya kepada HM. Selain itu, HM juga 

meminta bantuan dari asisten rumah tangga dan terapis untuk memberi contoh 

AI bagaimana cara berbicara yang baik. Teknik ini dikenal dengan modeling yaitu 

dengan menstimulasi anak untuk melakukan imitasi atau meniru dalam aktivitas 

sehari-hari (Sussman, 2015).  

 Hampir sama dengan HM, sejak mengenal terapi ABA Verbal Behavior, N  

rutin mengevaluasi perkembangan kemampuan bahasa F menggunakan VB-

MAP. Selain itu N membuat flashcards dan mengajari F menyebutkan nama atau 

situasi dalam gambar di flashcards. Menyediakan material adalah salah satu 

peran yang dapat dilakukan oleh Ibu di rumah (Kellar-Guenther, Rosenberg, 

Block, & Robinson, 2013).  N juga rajin mengajarkan dikte kepada F dibantu oleh 

Ayah F. Kebetulan suami N membantu N untuk rajin bertanya pada F seputar 

kegiatan F sehari-hari. Sebelum mengenal ABA VB, N lebih sering mengulang 

materi terapi F sebelum tidur dengan cara meminta F menirukan N melabel 

benda, contohnya nama anggota badan. Tapi menurut N, memang 

perkembangan bahasa F lebih pesat setelah N menggunakan teknik ABA VB. Ibu 

guru F mengakui bahwa N sangat kooperatif untuk mengikuti target IEP sekolah 

F yang juga memuat target tertentu untuk perkembangan bahasa dan sosialisasi 

F. Selain mengikutsertakan F dalam terapi, N juga memberikan les berenang 

pada F yang dapat membantu perkembangan kemampuan bahasa seperti 

pointing dan imitasi (Heimerl, Lopez, Medlock, McLaughlin, & Zafran, 2016).  

 Sedangkan untuk AL, R banyak membelikan buku karena AL suka 

membaca. Usaha ini didukung oleh pendapat Fleury (2013) mengajari anak 



 

 

membaca merupakan usaha yang dapat dilakukan untuk meningkatkan 

kemampuan bahasa anak. Selain itu R juga secara berkala mengajak AL untuk 

dikte. Terapis AL juga menyampaikan bahwa sebenarnya menonton video dari 

youtube juga membantu menambah kosa kata AL. Semua usaha yang dilakukan 

oleh Ibu subjek dilakukan dengan bantuan informasi maupun diskusi dengan 

keluarga, teman, kerabat, group parenting, seminar atau workshop, buku, 

internet, serta terapis, shadow teacher, pihak sekolah, maupun dokter dan 

psikolog. 

 Sementara itu, selain terapi okupasi, MI  berinisiatif untuk memberikan 

akses terapi wicara pada A. MI sendiri melakukan beberapa usaha antara lain 

mengajarkan A kemampuan tertentu yang diharapkan membantu perkembangan 

bahasa A; seperti latihan rollerskate, piano, dan les berenang. Kemampuan 

motor planning dan sensori integrasi yang baik akan membantu perkembangan 

kemampuan bahasa, seperti pointing dan imitasi (Heimerl, Lopez, Medlock, 

McLaughlin, & Zafran, 2016). MI juga melabel perabotan rumah tangga dengan 

tulisan nama perabot tersebut serta melabel pintu masing-masing ruangan di 

rumah sehingga A tahu namanya. Di samping itu, MI dan suami MI mengajak A 

berkumpul bersama dengan anggota keluarga yang lain sehingga A dapat belajar 

meniru lingkungannya, dimana metode ini sendiri dikenal dengan modeling 

(Sussman, 2015). Seperti subjek yang lainnya, MI membaca dan mencari 

informasi terkait permasalahan A, sambil tetap mengurangi frekuensi menonton 

video. Dari membaca itulah MI mendapatkan informasi bahwa peristiwa jatuh 

juga dapat mempengaruhi kerja otak dalam kemampuan bahasa. Maka dari 

itulah MI menduga bahwa selain karena pengaruh menonton video, peristiwa 

jatuh saat A masih kecil adalah salah satu penyebab kemampuan bahasa A 

kurang.  

 Informasi di atas menunjukkan bahwa peran Ibu juga dipengaruhi oleh 

karakter Ibu yang mau belajar mencari informasi dari berbagai sumber tentang 

adanya metode lain lalu memilih metode apa yang dapat dilakukan untuk 

berperan dalam kemampuan bahasa ekspresif verbal anak. Apa yang dilakukan 

oleh subjek sesuai dengan temuan Yun-Ya (2013) bahwa keikutsertaan dalam 

aktivitas belajar anak di rumah dan sekolah, serta bertukar pikiran dengan 



 

 

komunitas tertentu merupakan beberapa peran yang dapat dilakukan oleh Ibu 

dalam meningkatkan kemampuan anak. Menurut Cervera, Romero, Mas, & 

Delgado dalam Intervention Models in Children with Autism Spectrum Disorders 

(2011) mengikuti training seperti seminar dan workshop dapat membantu Ibu 

untuk lebih yakin akan perannya melatih kemampuan anak.  

 Selama memberikan akses terapi kepada anak, subjek bersama dengan 

suami berusaha mencari pendapat dari beberapa ahli lain sehingga subjek 

memiliki gambaran tentang apa yang harus dilakukan ke depan dan melakukan 

perencanaan untuk membantu anak subjek dapat berbahasa verbal ekspresif. 

Murphy & Tierney dalam penelitiannya Parents of Children with Autistic Spectrum 

Disorders (ASD): A Survey of Information needs. (2006), mengemukakan bahwa 

mencari pendapat lain adalah usaha yang wajar dilakukan oleh Ibu. Setelah 

berkonsultasi dengan dokter dan psikolog, HM masih berkonsultasi dengan tim 

asesor dari USA dimana tim tersebut terdiri beberapa bidang profesional, seperti 

terapis dan dokter lain. Sementara itu setelah AL mendapatkan rujukan untuk 

mengikuti terapi, R juga berkonsultasi dengan dokter lain. Bahkan dalam waktu 

dekat, R berencana bertemu dengan psikolog karena sebelumnya R belum 

pernah berkonsultasi dengan psikolog tentang AL. Sedangkan N  tidak sengaja 

menemukan lembaga psikologi saat sedang jalan-jalan dan akhirnya 

memutuskan untuk melakukan asesmen kepada F hingga akhirnya N  menerima 

diagnosa. Tidak jauh berbeda dengan Ibu yang lain, MI juga berusaha untuk 

mencari pendapat dari profesional lain yaitu seorang dokter yang paham tentang 

terapi okupasi, seorang dokter lain untuk mendapatkan diagnosa, serta sekarang 

sedang dalam proses berkonsultasi dengan seorang psikolog.  

 Dari empat subjek, peneliti menemukan bahwa semua Ibu melakukan 

usaha berbasis medis yaitu terapi biomed. HM mengetahui tentang biomed dari 

buku yang diberikan oleh dokter, hampir sama seperti MI yang tau tentang 

biomed dari dokter. Sementara R dan N mengetahui tentang biomed melalui 

saran yang diberikan teman. Meskipun terapi biomed tidak memberikan jaminan 

efek yang signifikan pada semua anak, namun pada beberapa anak terapi 

biomed sangat membantu. Menurut Castillo, et al., (2019) terapi biomed terdiri 

dari beberapa bentuk dimana masing-masing treatment memiliki tujuan dan efek 



 

 

yang berbeda. Terapi biomed sendiri yaitu salah satunya dilakukan dengan 

memberikan obat atau suplemen tertentu pada anak. Suplemen ini berfungsi 

untuk membantu proses belajar subjek menyerap kata-kata sehingga dapat 

berkomunikasi dua arah (Miller, Schreck, James, & Butter, 2011). Meskipun 

begitu, menurut MI salah satu resep obat yang beliau terima merupakan obat 

penenang sehingga tidak aman dikonsumsi terus menerus dan akhirnya hanya 

menebus suplemen lain. MI memilih untuk hanya memberikan suplemen berupa 

minyak ikan. Hampir sama dengan MI, R merasa bahwa suplemen yang 

diberikan dokter memberikan efek samping negatif yakni tatapan mata AL 

kosong sehingga konsumsi suplemen tersebut tidak diteruskan. Selain itu, tes 

alergi yang dijalani oleh anak subjek akan membantu Ibu untuk mengatur diet 

subjek. Untuk diet sendiri semua subjek menjalani diet kecuali MI dengan alasan 

kasihan pada AI. Dari keempat subjek, hanya anak N yang menjalani terapi 

kelasi dimana terapi ini masih merupakan bagian dari terapi biomed. 

 Berdasarkan hasil penelitian di lapangan, keempat subjek memiliki peran 

yang besar dalam kemampuan bahasa anak subjek. Subjek berperan mulai dari 

pengambilan keputusan untuk berkonsultasi, memberikan akses terapi, 

bekerjasama dengan pihak lain, serta mencari informasi dan alternatif intervensi 

untuk anak subjek. Menurut wawancara yang peneliti lakukan terhadap subjek, 

diketahui MI selalu bekerjasama dengan suami MI dalam mengambil keputusan 

maupun memberikan intervensi pada AI. MI bekerjasama dengan suami MI untuk 

saling mendukung serta bergantian menunggui A terapi. Selain itu suami MI juga 

membantu dengan ikut sesi kumpul keluarga sehingga dapat melakukan 

modeling pada A. Hampir sama dengan N yang mengaku bahwa kerjasama dan 

pembagian tugas antara N dan suami N berpengaruh terhadap perkembangan 

kemampuan bahasa F. Bedanya, tugas suami N berperan dalam aktif 

memberikan pertanyaan kepada F tentang kegiatan sehari-hari. Sedangkan pada 

subjek HM, HM mengaku walaupun suami HM berada di luar kota tapi suami HM 

juga berperan seperti mengajak AI berkomunikasi verbal dan pernah mengantar 

AI terapi meskipun hanya satu kali karena suami HM bekerja di luar kota. Lain 

halnya dengan R yang mengatakan bahwa sebagian besar usaha yang R 

lakukan untuk AL lebih banyak dilakukan sendiri karena suami R bekerja di luar 

kota dan kebetulan dulu pun ketika masih tinggal bersama jam kerja suami R 



 

 

tidak memungkinkan untuk ikut berkonsultasi dengan para ahli maupun 

mengantar AL terapi. Suami R lebih banyak membantu mengajarkan 

kemampuan seperti sholat dan bersepeda kepada AL setelah R memberikan 

saran pada suami untuk lebih berperan.  

 Dari keempat subjek, diketahui bahwa Ibu berperan lebih dominan jika 

dibandingkan dengan Ayah dalam kemampuan bahasa anak. Fenomena ini 

kerap ditemukan mungkin salah satunya karena dalam tradisi masyarakat, ada 

kecenderungan pembagian peran suami dan istri berdasarkan gender, dimana 

istri lebih berperan dalam ranah domestik. Pembagian tugas dilakukan oleh 

suami dan istri dimana baik suami maupun istri sama-sama berperan mengurus 

anak. Namun pada kenyataannya, peran Ibu dianggap lebih dominan karena Ibu 

memiliki lebih banyak waktu dengan anak (Putri & Lestari, 2015).  

 Maka peneliti dapat menyimpulkan bahwa tempat tinggal yang terpisah 

antara subjek dan suami serta adanya kebiasaan pembagian peran dalam 

masyarakat berpengaruh terhadap besarnya peran Ibu dalam kemampuan 

bahasa ekspresif verbal anak. Jika Ayah tinggal di luar kota, maka Ibu lebih 

banyak berperan dalam kemampuan bahasa anak. Selain itu, meskipun Ayah 

dan Ibu tinggal dalam satu rumah, pembagian peran yang secara tidak sadar 

dilakukan membuat Ibu lebih banyak berperan dalam keseharian anak. 

 Selain dukungan dan kerjasama dengan suami, subjek juga mendapat 

dukungan dari Ibu seperti yang dialami oleh N dan MI. Ibu mertua N berperan 

besar terutama sejak menyadari keterlambatan bicara pada F lalu menyarankan 

N untuk berkonsultasi dengan dokter. Selain itu, Ibu mertua N juga berperan 

dalam memberikan ide dalam melatih kemampuan bahasa F misalnya belajar 

menyebutkan nama-nama saudara F dengan bantuan foto. Hal ini dikarenakan N 

dan suami N sama-sama lulusan teknik dan tidak memiliki pengalaman apa pun 

dalam tumbuh kembang anak. Sedangkan Ibu mertua N telah berpengalaman 

serta merupakan pensiunan sehingga memiliki banyak waktu dan teman yang 

dapat memberikan banyak informasi saat mengobrol. Sedikit berbeda dengan Ibu 

mertua N, Ibu MI berperan dalam memberikan informasi kepada MI apabila ada 

pertemuan maupun tempat terapi dan sekolah yang sekiranya bagus untuk A. 



 

 

Setelah mendapatkan saran dari Ibu biasanya MI akan mengecek tentang 

informasi tersebut. 

 Jika sebelumnya peneliti menemukan adanya Ibu subjek dalam usaha 

subjek, maka sekarang peneliti juga menemukan bahwa peran anggota keluarga 

yang lain juga membantu. Pada AI, berdasarkan observasi peneliti menemukan 

bahwa keberadaan adik AI membuat AI lebih ‘cerewet’. Sedangkan pada AL, F, 

dan A, adik membantu memberikan contoh untuk meminta sesuatu secara verbal 

atau membetulkan penggunaan bahasa anak.   

 Berdasarkan hasil penelitian ini, peneliti menemukan bahwa selama 

berperan dalam kemampuan bahasa anak, masing-masing subjek menghadapi 

kendala yang berbeda satu dengan yang lain. HM tidak berpikir ada kendala apa-

apa selama ini karena kondisi ekonomi baik dan HM bekerja di rumah. Dari 

keempat subjek, hanya N yang merasa berat secara ekonomi namun tetap bisa 

membayar kebutuhan terapi F. Hal ini dikarenakan N dulu memutuskan untuk 

keluar dari pekerjaan dan fokus mengurus anak. Sedangkan pada subjek AL dan 

subjek A, R dan MI merasa kadang kewalahan memberikan latihan pada subjek 

karena MI juga masih mempunyai anak lain yang perlu diurus, terutama R yang 

sedang hamil.   

 Peran keempat Ibu yang menjadi subjek penelitian ini dipengaruhi oleh : 

1. Karakter.  

Semua subjek memiliki kemauan untuk belajar dan berinisiatif untuk mencari 

informasi. 

2. Support system. 

Dari keempat subjek, hanya HM, N, dan MI yang dibantu suami dalam 

mengajarkan kemampuan bahasa ekspresif verbal pada anak. Suami subjek R 

tidak berperan. Selain itu, peran saudara kandung terlihat pada subjek AI, AL, 

dan A yang dibantu oleh adik sedangkan adik F tidak berperan. 

3. Keberadaan bantuan profesional.  

Dari keempat subjek, hanya anak dari HM, R, dan MI yang memakai shadow 

teacher karena hanya anak dari N yang bersekolah di SLB. 

4.Kondisi sosial ekonomi serta pendidikan subjek. 



 

 

Dari keempat subjek, hanya HM, R, dan MI yang tidak menjadikan biaya terapi 

sebagai kendala, sedangkan subjek N mengeluhkan biaya terapi yang mahal. 

5. Keberadaan anak lain. 

R mengaku agak kerepotan karena sedang hamil dan harus mengurus AL serta 

adiknya. Sedangkan MI mengaku agak repot karena baru saja melahirkan anak 

ke tiga. 

  Hasil dari penelitian ini menunjukkan adanya peran Ibu dalam 

kemampuan bahasa ekspresif verbal anak yang dilakukan dengan : 

1. Berkonsultasi dengan para ahli dan profesional terkait, yaitu dokter, psikolog, 

dan terapis. Dari keempat subjek hanya subjek HM, N, dan MI yang sudah 

berkonsultasi dengan psikolog, sedangkan R berkonsultasi dengan dokter dan 

terapis.  

2. Menyediakan akses berbagai macam terapi, yaitu terapi okupasi, sensori 

integrasi, ABA, wicara. Dari keempat subjek, hanya HM yang memberikan akses 

terapi social thinking untuk anak. 

3. Ikut serta dalam melakukan strategi belajar dan terapi untuk anak di rumah. 

HM dan MI membetulkan penggunaan bahasa anak di rumah. R mengajarkan 

dikte dan membaca bersama. N menggunakan flashcard untuk menambah kosa 

kata anak. 

4. Mencari informasi tentang alternatif atau metode lain yang dapat dilakukan. 

Keempat subjek dalam penelitian ini melakukan semua hal tersebut. 
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  Kasus Total 

Faktor Karakter Mau belajar I, II, III, IV 4 

Support system Suami I, III, IV 3 

Anak  I, II, IV 3 

Ibu / Ibu Mertua III, IV 2 

Ketersediaan 
bantuan 
profesional 

Terapis I, II, III, IV 4 

Pihak sekolah I, II, III, IV 4 

Shadow teacher I, II, IV 3 

Kondisi sosial 
ekonomi 

Pendidikan tinggi I, II, III, IV 4 

Menengah ke atas I, II, III, IV 4 

Keberadaan anak 
lain 

Keberadaan anak 
lain yang lebih kecil 

IV 1 

Hamil II 1 

Bentuk Berkonsultasi  I, II, III, IV 4 

Memberikan akses 
terapi 

Okupasi I, II, III, IV 4 

Wicara I, II, III, IV 4 

Perilaku I, II, III, IV 4 

Sensori Integrasi I, II, III 3 

Social Thinking I 1 

Bekerjasama 
dengan profesional 
untuk melatih anak 

 I, II, III, IV 4 

Mencari alternatif 
lain 

Membaca I, II, III, IV 4 

Group Parenting I, II, III 3 

Dokter I, II, III 3 

Seminar / 
Workshop 

I, III 2 

Psikolog II 1 

 

Tabel 4.6 Hasil Penelitian 
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Proses Peran Ibu dalam Kemampuan Bahasa Anak dengan 

ASD 

 

Kemampuan Bahasa Anak : 

 Anak dapat melakukan instruksi 

sederhana 

 Anak dapat melakukan imitasi 

verbal, terkadang menunjukkan 

ekolali 

 Nada bicara datar dan kaku 

 Anak dapat meminta maupun 

mengungkapkan sesuatu dengan 

satu atau dua kata atau belum 

konsisten  

 Anak dapat membaca 

 

A. Berkonsultasi dengan para ahli; dokter, psikolog, 

terapis 

 B. Mencari akses terapi untuk subjek; 

terapi Sensori Integrasi, terapi okupasi, 

terapi  wicara, terapi perilaku 

 

C. Bekerjasama dengan 

anggota keluarga, asisten 

rumah tangga, terapis, 

pihak sekolah, shadow 

teacher untuk melatih 

kemampuan bahasa 

anak 

 

D. Mencari informasi dan 

alternatif lain dari internet, 

buku, seminar / workshop, 

group parenting, dokter, 

dan psikolog. Contohnya : 

terapi biomed dan 

memberikan kesempatan 

pada anak untuk 

mengembangkan potensi 

lewat les. 

Faktor yang Mempengaruhi : 

A. Karakter Personal Ibu 

 Karakter subjek yang mau 

belajar dan berusaha mencari 

informasi dan alternatif lain, 

serta terbuka. 

 

B. Support System 

 Peran suami, anak, dan 

anggota keluarga lain seperti 

Ibu dan Ibu mertua. 

 

C.Ketersediaan Bantuan 

Profesional 

 Adanya bantuan dari terapis, 

shadow teacher, pihak sekolah. 

 

D. Status Sosial Ekonomi 

 Kondisi sosial ekonomi subjek 

yang menengah ke atas serta 

latar pendidikan Ibu yang tinggi. 

 

E. Keberadaan Anak Lain 

 

Menyadari kekurangan dalam kemampuan bahasa anak 

 

Skema 4.5 Kompilasi Kasus Peran Ibu dalam Kemampuan Bahasa Anak dengan Autism Spectrum Disorder 

 


