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BAB VI 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa dampak psikologis pada 

orang tua yang mempunyai anak autis, antara lain ketidakberdayaan, kecemasan, rasa 

malu, penyesalan atau perasaan bersalah, self-esteem yang rendah, peningkatan 

perilaku beragama, stres, frustrasi, shock dan jengkel.  

Ketidakberdayaan terjadi pada orang tua yang mempunyai anak autis karena 

orang tua tidak memiliki ketrampilan dan pengetahuan mengenai penanganan anak 

autis. Orang tua yang memiliki anak autis juga merasa cemas akan masa depan 

anaknya apabila mereka tua nanti. Selain itu kecemasan juga dirasakan pada orang 

tua yang memiliki penyakit menurun, seperti diabetes. Penyakit tersebut dapat 

menurun kepada anaknya, terutama yang autis karena anak autis tidak memiliki olah 

raga yang rutin. 

Malu ketika anaknya yang autis bertingkah laku aneh di tempat umum juga 

dirasakan oleh orang tua. Walaupun malu orang tua yang mempunyai anak autis 

tetap membawa anaknya jalan-jalan ke tempat-tempat yang disukai anaknya yang 

autis. 

Merasa bersalah karena tidak bisa menjaga anaknya dengan baik juga 

dirasakan oleh orang tua. Apalagi bila sebelumnya anaknya sehat namun karena 

terjatuh anak tersebut menjadi autis maka orang tua akan merasa menyesal. 
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Tidak semua orang tua dapat membiayai pengobatan dan terapi untuk anak 

autis. Hal ini karena mahalnya biaya untuk obat dan terapi autis. Orang tua yang 

tidak bisa memenuhi semuanya akan merasa tidak berguna yang membuat self 

esteem mereka turun. 

Keimanan orang tua membuat kecemasan akan masa depan anaknya yang 

autis berkurang. Keimanan dapat tumbuh ketika seseorang mendapat mujizat. 

Mujizat membuat orang tua yang mempunyai anak autis lebih bisa menerima 

keadaan anaknya. Peningkatan perilaku beragama juga terjadi ketika orang tua 

mencapai titik batas kemampuannya. Bahkan orang tua yang dulunya tidak percaya 

kepadaNya menjadi percaya, ketika dirinya mencapai titik batas kemampuannya. 

Stres mengasuh anak autis membuat orang tua menderita penyakit. Stres juga 

dikarenakan orang tua terlalu memaksakan perubahan pada rutinitas rumah. 

Kesulitan untuk menerima kenyataan bahwa anaknya autis juga membuat orang tua 

stres.  

Frustrasi dialami oleh orang tua yang merasa kecewa dengan keadaan 

anaknya yang autis. Frustrasi juga terjadi karena anak autis menghambat orang tua 

melakukan kegemarannya. Selain frustrasi orang tua juga merasa jengkel ketika 

anaknya yang autis menjadi penghambat dirinya melakukan kegemarannya. 

Shock mendengar diagnosis autis dirasakan orang tua, terutama karena fisik 

anak autis yang biasa saja. Tidak adanya riwayat dalam keluarga yang menderita 

autis juga menyebabkan orang tua shock ketika mengetahui anaknya menderita autis. 
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B. Saran 

1. Orang tua yang mempunyai anak autis 

Orang tua yang mempunyai anak autis diharapkan tidak larut dalam 

emosi negatif dan kecemasan, tetapi lebih memperhatikan kebutuhan anaknya  

yang menderita autis. 

2. Peneliti selanjutnya 

Peneliti lain diharapkan dapat menguji kecemasan pada ayah yang 

memiliki anak autis. 
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