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Pedoman Observasi dan Wawancara 

 I. Pedoman Observasi 

  1. Kesan umum : kondisi fisik dan penampilan subjek 

  2.Perilaku yang cenderung ditampilkan subjek saat wawancara 

berlangsung. 

 II. Pedoman Wawancara 

     A. Identitas Subyek 

      Nama    : 

      Usia     : 

      Alamat    : 

     Pendidikan    : 

       Hari dan tanggal wawancara  : 

    Waktu wawancara   :  

  Identitas Remaja Autis    

     Nama      : 

     Usia     : 

  Anak ke    : 

  Sekolah    : 

 

 

 

 



 

   

 

  1. Hal yang berkaitan dengan diagnosis 

      a. Darimana ibu mengetahui bahwa anak ibu menyandang 

autisme? 

      b. Apa tanda-tanda yang muncul pada anak ibu sehingga membuat 

ibu melakukan konsultasi ?  

     c. Sejak kapan ibu mengetahui anak ibu menyandang autisme ? 

  2. Hal yang berkaitan dengan masa pubertas 

      a. Kapan anak ibu mulai masa puber? 

      b. Apa tanda-tanda yang muncul ketika anak ibu mulai puber? 

          c. Bagaimana pengalaman ibu saat mendidik anak ibu yang  

            mulai puber?tolong ibu ceritakan. 

  3. Hal yang berkaitan dengan coping  

a. Masalah apa yang dihadapi ibu saat anak ibu mulai beranjak 

remaja (puber) ? 

b. Saat masa puber, mulai muncul perilaku seksual pada anak. 

Perilaku apa yang sering muncul dan membuat ibu kewalahan 

dalam menanganinya? 

c. Apa yang dilakukan ibu untuk mengatasinya? 

d. Apa cara yang ibu lakukan tetap seperti itu? Adakah alternatif 

cara yang digunakan? 

 



 

   

 

     4. Faktor-faktor yang mendukung subyek dalam usahanya mengatasi 

stres 

    a. Menurut ibu, hal apa yang membuat ibu mampu melewati 

permasalahan serta tekanan yang muncul? 

             b. Apakah keluarga serta lingkungan sekitar juga memberikan 

dukungan dalam menghadapi kondisi anak ibu?bila iya, 

dukungan yang diberikan berupa apa? 

          5. Faktor-faktor yang menghambat subyek dalam usahanya mengatasi 

stres 

a. Hal-hal apa saja yang menghambat ibu dalam menghadapi 

permasalahan yang muncul? 

     b.   Apa yang ibu lakukan untuk mengatasi hambatan tersebut ? 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

   

 

Verbatim Subyek I 

No Pertanyaan Jawaban Subyek Keterangan 

1. Darimana ibu 

mengetahui bahwa 

anak ibu 

menyandang 

autisme  ? 

Ooo…taunya..ya dari 

dokter..dari dokter.. trus 

dilihat dari perkembangannya 

dengan anak , trus jadi 

berobat, akhirnya yang 

terakhir, keputusannya dokter 

terakhir itu..anak ibu itu autis 

 

 

 

 

2. Itu dokter apa bu? Dokter neurolog..dokter saraf  

3. Tanda-tanda yang 

muncul pada anak 

ibu sehingga ibu 

itu melakukan 

konsultasi sama 

dokter itu ? 

Ya tanda-tandanya itu belum 

bisa bicara sejak usia 3 ½ 

tahun..2 ½ tahun belum bisa 

bicara..heemm..iya udah itu.. 

 

4. Belum bisa bicara 

aja bu? 

Heem…  

5. Berarti kira-kira 

ibu mengetahui 

anak ibu 

Ya anak anu.. kontrol ke 

dokter itu..kan dokter trus 

liat..trus dokter bilang, anak 

 



 

   

 

menyandang 

autisme pada saat 

anak umur berapa 

bu? 

ibu autis. 

6. Lalu kapan anak 

ibu mulai masa 

puber? 

Masa puber ya usia 15 tahun. 

kalo fisik sama seperti yang 

umum 15 tahun 

 

7. Lalu tanda-tanda 

apa yang muncul 

ketika anak ibu 

mulai puber? 

Mulai puber ya itu..mimpi 

basah, trus mulai 

memperhatikan cewek 

 

8. Ada lagi bu? Apa ya??ya keliatannya 

begitu ya..ga begitu 

nganu..keliatan sekali..cuman 

memperhatikan, trus dilihat 

gitu, trus tersenyum, udah 

gitu, tidak begitu nganu..tidak 

begitu kaya anak normal trus 

pergi-pergi dengan cewek gitu 

enggak..soalnya kan 

kemampuannya hanya begitu 

 



 

   

 

ya..seperti itu ga begitu 

mengerti..ya pengen melihat 

cewek ya, begitu tok.. 

9. Lalu masalah apa 

yang dihadapi ibu 

saat anak ibu mulai 

beranjak remaja 

(puber) ? 

Masalahnya ya..gimana ya 

caranya untuk anu..dia kan 

mulai ingin dunia luar, kalo 

bermain sendiri tidak 

mungkin, karena takutnya 

ilang..nah itu..trus ya 

caranya,kalo dia jenuh 

dirumah pengen keluar, ya 

saya ajak keluar..saya ajak 

jalan-jalan..iya..saya ajak 

jalan-jalan keluar tapi dia kan 

dengan cewek tidak begitu 

terlalu  nganu ya..terlalu 

tertarik sekali..gitu 

ngga..karena kemampuan 

anaknya cuman sampe 

segitu..nda begitu 

tertarik..cuman 

 

 

 

 

 

 

 

 

Coping stres  

peredaan 

 



 

   

 

melihat..tersenyum..paling 

gitu tok.. 

10. Trus ibu pernah 

memberitau kalau 

perilakunya salah ? 

Ya sering kalau perilakunya 

salah..ya sering 

dibetulkan..harus emang 

sering..anak kaya gini kan 

harus sering-sering 

dibenerkan..karena 

perilakunya kan dia ga 

begitu..lain dengan anak 

normal ya.. 

 

11. Lalu saat masa 

puber kan biasanya 

anak mulai muncul 

perilaku seksual, 

nah perilaku 

seksual apa yang 

pada anak ibu 

sering muncul? 

Dia kalo kepengen keluar 

apa..onani..ya sudah..dia 

nganu sendiri..maksudnya di 

kamar tidur..nganu 

sendiri..onani 

sendiri..onaninya ya sambil 

tiduran, sambil dipegangi gitu 

tititnya di kasur..ya sudah.. 

 

12. Pernah ga 

mengganggu ibu?  

Engga..engga ga pernah..  



 

   

 

13. Lalu tindakan 

perilakunya itu ada 

yang pernah 

merepotkan ibu? 

Nda..nda…  

14. Tapi sering bu? Dulu sering..tapi kalo 

sekarang nda begitu..dulu 

waktu usia-usia menginjak 

dewasa ya sering..kan 

sekarang usia udah 17 

tahun..jadi kan udah nganu..ga 

begitu sering sekali.. 

 

15. Nah..lalu kan tadi 

ibu bercerita kalo 

anak ibu mulai 

naksir sama 

perempuan juga, 

melakukan 

onani..itu ibu 

mengatasinya 

bagaimana? 

Ya..anu aja..kita anu..kita 

perhatikan terus saja..heem 

perhatikan aja..kalo misalkan 

itu salah ya kita tegur..ga 

boleh, gini-gini..misalnya 

enggak ya..ya biarin aja..kan 

ga berbuat yang macem-

macem.. 

 

16. Pernah ga sih bu, Nda..nda..  



 

   

 

itu membuat ibu 

jadi kewalahan ? 

17. Selain itu, ibu ada 

alternatif cara lain, 

buat membantu 

mengatasi perilaku 

itu? 

Selama ini..anu..belum nganu 

ya..selama ini belum ada 

kendala ya..untuk  A..ya, 

cuman pengennya kalau 

jenuh, ya udah keluar, 

pokoknya keluar, jalan-

jalan..udah itu aja..jadi dengan 

cewe itu ya engga..kadang ya 

melihat gitu tok, kalo cinta itu 

apa..dia ngga ngerti..nda-nda 

tau..cuman melihat itu 

aja..trus dia tersenyum..begitu 

tok..nda begitu tertarik, atau 

apa-apa..kejenuhan aja, kalau 

jenuh dirumah, dia pengen 

keluar ya udah saya ajak 

jalan-jalan keluar, naik 

kendaraan,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anak subyek 

tidak begitu 

menunjukkan 

ketertarikan 

dengan lawan 

jenis 

 

Coping stres 

peredaan 

18. Lalu menurut ibu Hal yang membantu ya..kita Subyek 



 

   

 

sendiri, apa yang 

membuat ibu itu 

bisa mampu 

menghadapi 

masalah anak ibu 

yang mulai muncul 

seperti perilaku 

seksual anak ibu? 

penuh kasih sayang, kita 

percaya diri ajalah..ya emang 

udah usianya begitu..ya 

emang harus..nganu ya,,udah 

masanya.. 

menganggap 

perilaku 

seksual yang 

muncul pada 

anaknya 

adalah wajar 

(coping stres 

obyektifitas) 

19. Lalu apakah 

keluarga dan 

lingkungan sekitar 

juga memberikan 

dukungan dalam 

menghadapi 

kondisi anak ibu? 

Oh iya..iya..  

20. Dukungan nya itu 

berupa apa bu? 

Dukungannya ya berupa 

memberi pengetahuan kepada 

keluarga toh, bahwa anak ini 

begini..karena kekurangan, 

makanya yang situ 

mampu..yang..normal harus 

 

 

 



 

   

 

mengerti keadaannya ini..apa 

mau kamu dikasih kaya 

gini?nah..kembalikan 

kesitu..nda lah..makanya itu 

kamu harus mengerti..karena 

ini kurang,jadi begini..dikasih 

pengertian itu.. 

21. Lalu hal apa saja 

yang menghambat 

ibu untuk 

menghadapi 

perilaku anak ibu? 

Yang 

menghambat..menghambat..ya 

kalo emosional, ya anu 

ya..kita..kadang was-was.. 

 

22. A.. itu bu yang 

emosional bu? 

Iya..ya misalnya,emosional 

atau kecentok makanan kan 

kita harus was-was..takutnya 

kan A..itu seringnya ya..trus 

apa ya njotos,dengan 

emosional kan mendadak, ga 

tau itu jauh apa dekat, apa 

yang dekat..itu orang kecil, 

orang besar, laki perempuan 

 



 

   

 

kalo dia emosinal kan takut 

langsung nonjok gitu..emang 

was-wasnya itu..pas 

emosional kita siap aja..siap 

mental.. 

23. Lalu ada hal lain 

ga bu selain itu? 

Hal lain ya sampe sekarang, 

belum bisa membaca..abjad 

gitu..mungkin IQ nya Cuma 

segitu ya..kalo saya hanya 

memaklumi..kalo dia seperti 

itu ya mungkin 

kemampuannya Cuma 

segitu..membaca belum bisa 

..kalo abjad itu bisa, kalo 

membaca nda bisa.. 

 

24. Kalau lingkungan 

pernah 

menunjukkan hal 

ga suka gitu bu? 

Yoo..ya, ada..nda 

semuanya..ada tetapi.. 

 

25. Tapi itu sempat 

menghambat ibu 

Nda..nda..nda malah dia 

pengen ngerti, bagaimana 

 



 

   

 

ga, dalam 

menghadapi 

perilaku A..? 

caranya kalau anak ini 

begini..kecuali yang anak-

anak kecil kan, belum 

mengerti 

ya..taunya..ngertinya..ah itu 

orang gila,taunya gitu.kalau 

yang udah dewasa ya, yang 

udah bapak-bapak,ibu-ibu ya 

engga..malah,wah anak ini 

kaya gini,gimana caranya, 

malah pengen mengerti.. 

26. Menurut ibu 

sendiri, langkah-

langkah yang telah 

ibu lakukan dalam 

menghadapi 

perilaku seksual 

anak ibu itu, 

apakah sudah 

berhasil atau 

belum? 

Ya, menurut saya..cukup 

ya..cukup belum 

sepenuhnya..cuman, cukup 

sudah..sudah 

lumayan..soalnya tidak 

melebih batas kok 

mba..maksudnya tidak 

disembarang tempat, cuman 

ya kalau mau onani ya 

dikasur..dikamarnya 

 

 

 

Perilaku 

seksual anak 

subyek tidak 

berlebihan 



 

   

 

sendiri..gitu ga di sembarang 

tempat ..pipis aja kalo 

disembarang tempat gitu ya ga 

mau..harusnya ya ditempat 

kamar mandi..walaupun naik 

mobil..ya harus dikamar 

mandi..nda mau ah pipis 

disini.. 

27. Jadi perubahan-

perubahan apa 

yang muncul? 

Ya..kalo perubahan-

perubahan yang muncul kalo 

sudah dewasa yaitu kalo 

makan makan yang berlemak 

sedikit, cepat tumbuh 

jerawat..trus sekarang ga 

sering keluar, lari sendiri atau 

pergi, engga..sudah mulai 

takut kan..mungkin sudah 

dewasa..kalau dia merasa, 

mungkin keluar sendiri takut 

pergi sendiri atau 

hilang,,akhirnya ga jauh-jauh 

 



 

   

 

larinya..paling deket trus 

pulang.. 

28. Lalu ketika anak 

ibu onani, ibu 

menegur atau 

membiarkan? 

Ya dibiarkan aja sampe 

selesai..kalo belum selesai 

nanti kan marah 

malahan..dibiarkan aja sampe 

selesai..sampe selesai, kan 

dilihat, masi gini, dibiarin aja 

sampe selesai..nanti kalo udah 

selesai, dia minta mandi 

sendiri..tau sendiri.. 

 

29. Tadi kan ibu 

bercerita, bahwa 

terjadi perubahan-

perubahan ya 

tumbuh kumis, 

tumbuh bulu-bulu 

pada bagian tubuh 

lain,ini 

memberitahu A 

sendiri gimana bu? 

Oh..ya karena, kalo A.. nda 

mampu untuk menerima hal 

itu.. 

 



 

   

 

30. Ga mampu 

menerima itu 

maksudnya gimana 

bu? 

Diberitau itu dia tuh belum 

tahu..belum mengerti..hee..ya 

karena dia kan 

kemampuannya kurang 

dibandingkan yang lain..autis 

kan jenisnya macam-

macam..kalau A kan belum 

mampu..makanya ya kita liat 

saja,perkembangannya..oh 

udah mulai tumbuh kumis, 

jadi ga mampu..nanti tumbuh 

kumis, nanti tumbuh apa dia 

ga mampu.. 

 

31. Jadi kalo A.. nya 

mampu di beritau 

maka ibu 

memberitahu ya 

bu? 

Ya iya..heeh…  

 

 

 



 

   

 

Verbatim Subyek II 

No Pertanyaan Jawaban Subyek Keterangan 

1 Darimana ibu 

mengetahui anak ibu 

menyandang autisme 

? 

Menyandang autisme dari 

hasil penelitian ibu 

Meli..dokter Meli 

Budiman..saat itu, 

meskipun, anak saya saat 

umur 2 tahun itu 

menunjukkan ada ee.. 

apa..kekurangan yang tidak 

biasanya dari anak-anak 

sebayanya, belum bisa 

berbicara, trus kontak mata 

tidak ada, trus 

ee..cuek..saya ngertinya 

cuek karena kalau ibarat 

seperti dia itu tuli, jadi 

kalau, di dalam kamar, trus 

liat televisi yang ia suka, 

dia baru keluar, tapi kalau 

nda, dia masuk lagi.tapi 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

   

 

kalau dipanggil namanya 

J…gitu, dia seakan-akan 

tidak mendengar. Nah 

Setelah itu,ee…kita bawa 

tes Bera di Jakarta, 

hasilnya bagus, tidak ada 

masalah, ternyata kan 

berarti tidak ada sakit 

pendengaran, ya kemudian 

di rekomen suruh ke 

nganu..apa scanning, hasil 

scaningnya juga bagus, 

jadi tidak ada masalah 

dengan otak atau tubuhnya, 

baru akhirnya direkomen 

ke EEG, nah hasil EEG 

nya itu memang 

menunjukkan kalau pada 

umumnya dia normal, tapi 

pada tertentu itu ada 

gejolak sarafnya atau 



 

   

 

grafik yang menunjukkan 

kalau sarafnya ada masalah 

pada saat tertentu. nah, 

kemudian direkomen ke 

psikolog, nah waktu itu 

saya sudah ke psikiater, 

direkomen ke psikiater 

yang saya temui, dr. Ismed. 

Waktu itu saya sudah 

membaca banyak tentang 

artikel anak autis yang ciri-

cirinya saya lihat kog sama 

dengan J. Tapi, ketika saya 

tanyakan ke dr. Ismed, apa 

ini anak saya kena autis, 

tapi dr. Ismed bilang, oh 

tidak,  hanya masalah 

speech delay, 

keterlambatan bicara dan 

saran dari dokter Ismed 

jangan fokus pada 



 

   

 

kelemahannya tapi fokus 

pada yang dia harus dipacu 

gitu. Kalau fokus pada 

kelemahannya nanti 

terlambat semua. Jadi yang 

maksudnya, fokus 

kelemahan itu, kalau dia 

belum bisa ngomong, trus 

dioyak-oyak supaya 

ngomong gitu, sedangkan 

mungkin keahlian yang 

lain terlambat karena 

terbengkalai. Nah, 

kemudian sampe J itu 

waktu itu usia 2 tahun, 

sama dr. Ismed, disarankan 

coba terapi dan 

disosialisasikan. Nah, usia 

2 ½ tahun, akhirnya saya 

sekolahkan, pra play 

group. nah, 2 ½ tahun 



 

   

 

kemudian, J umur 5 tahun, 

baru ada simposium 

penanganan dini  untuk 

anak-anak autis, nah disitu 

saya ikut simposium, 

hasilnya dari simposium 

itu, memang ee..ciri-ciri 

anak autis, begini-

begini..itu sesuai dengan 

yang dilakukan J, yang 

suka toto-toto barang-

barang yang misalkan 

sampo, trus nanti lipstick 

dijejer-jejer apa..seperti 

itu..dia suka hal yang 

berputar, kalau berputar 

nda terlalu, tapi toto-totone 

yang merupakan ciri dari 

anak autis memang 

iya..trus, ee..diakhir 

simposium itu kita diberi 



 

   

 

waktu dokter Meli 

untuk..untuk..apa itu 

namanya, konsultasi secara 

one on one,nah ternyata 

setelah hasil konsultasi, 

memang bener si J itu 

didiagnosa autis hiperaktif.  

2. Itu berarti dari dokter 

Meli. dr Meli itu siapa 

? 

Dokter Meli itu psikiater 

dari Jakarta. Dokter meli 

itu psikiater dari Jakarta, 

lulusan Amerika yang dia 

emang spesialis anak autis. 

Jadi dia emang lulusan 

Amerika, yang 

mempelajari anak autis di 

Amerika, kemudian dia 

mempelajari  dan 

dikembangkan di 

Indonesia. barulah, dari 

dokter Meli itu terbuka 

yang namanya gangguan 

 



 

   

 

perkembangan anak autis 

itu ya dari dokter Meli itu. 

3. Kalau dari psikolog? Nah ternyata, di..apa..di 

simposium itu, saya 

ketemu dengan dokter 

Ismed dan ternyata dokter 

ismed, baru ngerti autis itu 

ya saat itu setelah ikut 

simposium. 

Makakno..waktu saya 

tanya, pak..apa ini autis? 

pak Ismed bilangnya 

nda..nda terus, soalnya dia 

sendiri ga tau autis itu apa, 

padahal psikiater. 

 

4. Berarti sejak kapan 

ibu anak ibu 

menyandang autis? 

Ya itu tadi..umur 5 tahun..  

5. Kapan anak ibu mulai 

masa puber ? 

Usia 12 tahun..  

6. Tanda-tanda yang Tanda-tandanya itu..dia  



 

   

 

muncul ketika mulai 

masa puber ? 

mulai suka sama cewek 

cantik..trus yang kedua, 

ee..perubahan suara 

tidak..trus eee..emang anak 

saya kan susah 

ngomong..jadi kalau, suatu 

ketika, pulang gereja, di 

mobil, dia kepengen, kalau 

biasanya pulang gereja tuh 

ngajak makan apa..nah itu, 

dia..ee..minta..minta 

KFC..nah saya tanya 

lagi..kemana J ?KFC..sama 

suaranya kan pelan..yang 

keras..KFC..nah itu baru 

kelihatan kalau suaranya 

tuh ada perubahan 

suara..nah itu, pas masa 

pubernya..sampe 

kita,nganu bapak 

ibunya..pada geli.. 



 

   

 

7. Ada lagi ga 

perubahannya? 

Ya awalnya itu..trus 

nanti..nganu..apa 

namanya..dengan 

berjalannya waktu,trus 

mulai muncul, suka 

onani..nganu..apa..ee..kasu

rnya itu..digoyang-

goyang..digoyang-goyang 

sama dia, buat gosok-

gosok..yang paling jelas ya 

itu ngejar-ngejar cewek 

cantik..cewek e kalau ga 

cantik ya ga 

dikejar..didiemin aja.. 

 

8. Berapa kali atau 

berapa orang ? 

Pada usia 12 tahun..tahun 

2004..tahun 2004 itu 

berarti umur 11..ya antara 

usia 11-12 tahunlah antara 

itu, dia ee..ngejar-ngejar 

temen..temen SD 

nya..yang namanya 

 

 

 

 

 

 

 



 

   

 

Nova..Nova lebih beberapa 

tingkat..lebih tinggi dari 

dia..Nah, ceweknya putih, 

cantik itu, nah apa lemah 

lembut..nah trus di kejar-

kejar dia..si J waktu itu 

udah masuk di sekolahan 

SLB satu tahun baru  Nova 

masuk..begitu masuk 

harusnya kelasnya Nova 

ma J itu beda, tapi 

kelasnya Nova pagi J 

supaya J bisa satu kelas, 

bisa dilihat, dipandangi 

gitu, nah trus akhirnya 

Novanya dipindah ke kelas 

lain. Tapi nanti kalau 

istirahat, J nya marani lagi 

ke..ke Nova..nah itu sampe 

berjalan hampir tiga atau 

setengah tahun, pokoknya 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Coping stres 

mempersiapk

an diri untuk 

menghadapi 

luka 



 

   

 

kalau ketemu Nova, 

Novanya teriak-teriak, kita 

orang tuanya yang 

menghindarkan..sampe 

lama ga pernah ketemu, 

hampir dua tahun, ya..trus 

lali gitu..begitu ketemu lagi 

ya udah ga 

tertarik..gitu..nah yang 

sekarang ini baru tertarik 

itu sama Nikita 

Willy..gambarnya Nikita 

Willy itu dipandengi, sama 

terus Nikita Willy 

cantik..sebatas itu tok..  

9. Kalau temannya lagi 

ga ada ya bu ? 

Ga ada..malah itu, mbak 

e..pengasuhnya anak-anak 

yang lain itu..nah biasanya 

dia suka yang cantik, putih 

atau yang hitam manis, nah 

disana itu ada..ada..itu apa 

 



 

   

 

namanya..pengasuhnya 

Samuel..orangnya ya kecil, 

itu nah itu dikejar-kejar 

sampe orangnya 

kamigilen…trus setelah itu, 

ada lagi 

sapa..ehm..anu..waktu di 

kunjungan panti asuhan..di 

Santo Thomas Ungaran, 

tuh juga ada salah satu 

anak pantinya yang hitam 

manis gitu, ya tapi emang 

sebetulnya, nganu..sebatas 

dia di pegang sama 

dililang liling gitu tok, tapi 

kita sebagai orang tuanya 

sudah mulai misahin..ga 

boleh J.. 

10. Lalu bagaimana 

pengalaman ibu saat 

mendidik anak ibu 

Pengalamannya ya..ndak 

banyak ya yang saya 

lakukan, cuman, saya 

 

 

 



 

   

 

yang mulai puber ? sebatas memperingatkan 

hal-hal yang kalau dia 

tidak seharusnya dia 

lakukan, misalkan kalo dia 

keseringan onani seperti 

itu, maka saya 

peringatkan..J ayo ga 

boleh..trus yang kedua kalo 

eem…apa 

namanya..ketemu cewek 

cantik yang  dia kejar-

kejar,  saya ya kasih 

peringatkan..ayo J kesana 

mesti  saya 

hindarkan..supaya tidak 

keterusan karena saya 

pernah ikut seminarnya 

juga tentang..apa ya.. puber 

ya..tentang anak puber, itu 

memang pada dasarnya 

seorang anak autis itu kan 
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mempersiapk

an diri untuk 

menghadapi 

luka 

 

 

 

 

 



 

   

 

normal, yang ga normal 

kan cuman 

perilakunya..tapi secara 

biologis normal, jadi itu 

pasti akan terjadi, ga bisa 

dihindarkan nah cuman 

kita harus bisa 

mengarahkan ya pada saat 

dia mau onani atau 

mungkin dia sama cewek 

atau apa..kalo onani, ya 

tidak boleh di..ee..bebas di 

ruang bebas, dia kasi 

kesempatan entah 

dikamarnya sendiri atau di 

kamar mandi atau apa, ga 

papa. Justru memang, biar 

dia lakukan, memang itu 

kan harus keluar itu, kalo 

memang kalo kita malah 

nda boleh, malah nanti dia 

 

 

 

 



 

   

 

cari tempat yang lain, nanti 

malah menjadi ee..masalah 

baru. Jadi setidaknya, tidak 

boleh di ruang tamu atau di 

ruang keluarga atau 

apa..yang orang lain 

kelihatan, tapi kalau 

dikamar ya okelah..cuman, 

frekuensinya dibatasi..nah 

caranya membatasi pasti 

bagaimana, nah itu dengan 

cara diberi kegiatan, jadi 

kalo misalnya pada saat 

seperti kaya gitu, J nya 

dipanggil , J sini..suruh 

makanlah atau mungkin 

suruh apa..atau mungkin 

apa..pokokya selalu dikasi 

kegiatan..supaya dia ga 

keterusen melakukan 

onani..itu yang saya tau 



 

   

 

dari seminar, baca buku, 

seperti itu.. 

11. Kalau J sendiri pernah 

melakukan onani 

dihadapan umum ga 

bu? 

Nda..nda,,dulu pernah, tapi 

nda sampe gitu..jadi sama 

guru lesnya..itu gurunya 

dipegang-pegang 

pahanya..hanya pegang 

tangannya.gitu, tapi karena 

gurunya terapisnya, dia 

tahu oh ini dia lagi nganu 

ini..selalu kalo ngajar 

ngonek’e tangannya diatas 

meja,nah itu..ga dimarahin 

atau apa..tapi dengan sikap 

tegas..J..tangannya diatas 

meja..tapi kalo sama orang 

yang tidak dikenal, nda 

pernah sih.. 

 

12. Masalah apa yang 

dihadapi ibu saat anak 

ibu beranjak remaja ? 

Masalahnya ya..ya itu 

tadi..kalo sampai dia 

melakukan hal-hal yang 

 



 

   

 

tidak senonoh pas diluaran 

gitu, nah itu akan jadi 

masalah..tapi Puji Tuhan 

sampe sekarang juga dia ga 

melakukan hal itu..itu 

hanya kekhawatiran 

saya..tapi untuk supaya 

tidak terjadi seperti itu, kita 

juga memonitor 24 jam 

supaya ga kejadian..cuman 

ini..yang jadi masalah itu 

ada satu masalah sama 

V..sepupunya..ya itu, dulu 

sering tangannya dipegang 

suruh nggosok..nganu..apa 

namanya penisnya si 

J..seperti itu, sedangkan si 

V hanya ketawa-

tawa..ketiwi-ketiwi..tapi 

orang tua nya yang marah-

marah..kamu anakmu ga 



 

   

 

mbok kandani kaya 

gini..padahal kita ya sudah 

kasih tau tapi kog trus 

dilakukan, tapi ya karena 

itu sering dimarahi..J ga 

boleh..nda boleh kaya gitu, 

sekarang udah ga pernah.. 

13. Jadi kira-kira berapa 

lama bu ? 

Lama…lebih dari 2 

tahun…nah soalnya kan 

setiap hari ketemu.. 

 

14. Sama teman-

temannya juga bu ? 

Nda ..cuman sama V..sama 

teman-temannya nda.. 

 

15. Perilaku apa yang 

sering muncul dan 

yang membuat ibu 

kewalahan ? 

Ya itu tadi…menggosok 

tangannya V..suruh 

menggosok tititnya J..itu 

jadi kewalahan.. 

 

16. Kalau yang naksir 

sama perempuan itu, 

apakah juga 

menyebabkan 

kewalahan? 

Nda terlalu sih..soalnya 

mamanya sana juga 

jaga..kita juga jaga..jadi 

jangan sampe ditemukno.. 

 



 

   

 

17. Apa cara yang 

dilakukan ibu itu sama 

atau ada alternative 

lainnya ? 

Ndak ya..  

18. Kalau menurut ibu, 

apa yang membuat ibu 

mampu melewati 

permasalahan yang 

muncul pada anak ibu 

? 

Ya.. nomor satu ya dengan 

doa ya..dengan doa..trus J 

juga dikasi tau , dikasi 

pengertian, kita harus 

bersatu antara ortu, terapis 

dan keluarga terdekat harus 

bersatu..kita juga apa 

namanya bekerja sama 

untuk kalo bilang tidak ya 

tidak.. 

Coping stres 

peredaan 

 

Coping stres 

afiliasi 

19. Kalau dari keluarga 

sendiri apakah juga 

memberikan 

dukungan ? 

Iya..makanya bisa bekerja 

sama.. 

 

20. Dukungan nya berupa 

apa ? 

Dukungannya berupa 

advice, urun rembug 

Coping stres 

afiliasi 

21. Lalu hal apa yang Yang menghambat, ya  



 

   

 

menghambat ibu 

dalam menghadapi 

perilaku anak ibu ? 

karena saya juga..ee..tidak 

24 jam bertemu, sedangkan 

apa namanya,kalo dengan 

tidak ketemu itu dia berada 

di rumah oma-nya kita 

minta kerja sama dengan 

keluarga yang ada di 

rumah..itu yang 

menghambat juga..kadang-

kadang kan kita ga tau, nda 

da kita trus anaknya 

diapaain..entah ditabok 

atau di apain.. 

22. Tidak ada pembantu 

bu yang mengasuh ? 

Tidak ada..sejak remaja…  

23. Lalu hambatan apa 

lagi yang dihadapi ibu 

? 

Hambatannya ya dari 

dalam sendiri, ya si J 

karena masih apa ya, tidak 

terbuka untuk menerima 

pengertian kita, itu jadi, 

meskipun kita sudah 

 



 

   

 

melarang, tapi tetap 

dilakukan..itu juga 

menghambat..ada 

hambatan dari dalam dan 

ada dari luar..kalo dari 

dalam ya dari J sendiri 

belum mau berubah 

sedangkan kalo hambatan 

dari luar, tadi saya sendiri 

tidak bisa memonitor 24 

jam, trus dititipkan ke 

orang tua, neneknya, trus 

ditempat neneknya, juga 

ada tantenya yang mungkin 

ee..kurang sabar dalam 

menghadapi dia..juga ga 

bisa dikasih tau ya sudah 

dengan cara kekerasan.. 

24. Menurut ibu langkah-

langkah yang 

dilakukan ibu dalam 

Selama ini..ya berhasil ya, 

tapi ga 100 %, kalo sudah 

berhasil ya..saya pernah 

 

 

 



 

   

 

menangani perilaku 

seksual anak ibu, 

apakah sudah berhasil 

atau belum ? 

dengar dari teman saya 

yang punya anak autis 

puber sebelum J puber, 

ee..itu saya minta 

keterangan sama dia 

gimana cara menghadapi 

anaknya yang sudah puber, 

karena waktu itu J usia 10 

tahun, si anak itu sudah 

usia 17 tahun..dan itu 

merupakan 

ee..kekhawatiran saya, 

nanti gimana ya kalo nanti, 

si J itu puber, dimana cara 

mengarahkannya..nah itu 

saya mendapatkan info dari 

teman saya yang di Jakarta 

itu, dia 

bilang..ee..meskipun dia 

juga belum bisa diajak 

ngomong, tapi dia bisa 
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afiliasi 



 

   

 

ngerti, diajak ngomong 

sama bapaknya..namane 

sapa, panggil aja 

Ardi..Ardi kamu boleh 

melakukan itu, tapi di 

dalam kamarmu tapi 

setelah itu kamu harus 

ee..apa namanya itu..ee.. 

bersihin sendiri spreinya 

diganti, dibawa ke kamar 

mandi dan itu sungguh 

dilakukan..tapi kalo si 

J..saya belum pernah 

melihat J itu misalnya 

meskipun dia gosok-gosok 

seperti itu di ranjang, nda 

belum sampai keluar 

airman atau sperma atau 

apa belum..paling 

berdiri..tapi belum sampai 

keluar..gitu..tapi kalau 



 

   

 

anak teman saya, itu 

sampai keluar, nda tau ya 

itu si J ngeluarin nya 

gimana.. 

24. Lalu perubahan yang 

muncul ? 

Perubahan yang muncul ya 

mulai muncul jerawat.. 

 

25. Nda..maksud saya 

perubahannya tadi kan 

sudah apa..tadi kan 

ibu mengatakan 

bahwa sudah berhasil, 

itu perubahannya dari 

J mungkin ga nurut 

lalu bisa jadi nurut 

saat dibilangin ? 

Perubahannya ya..saya 

melihat dia itu..nda begitu 

banyak..nda begitu 

banyak..nda begitu 

menyolok..kalo itu..karena 

sampe sekarang pun masih 

tetep  dikosok-

kosok..cuman 

perubahannya, itu sekarang 

sudah ga pernah minta di 

gosok-gosok sama V..jadi 

dia ya gosok-gosok..nganu 

diranjang.. 

 

  

 



 

   

 

Verbatim Subyek III 

No Pertanyaan Jawaban Subyek Keterangan 

1. Darimana ibu 

mengetahui bahwa 

anak ibu itu 

menyandang 

autisme ? 

Darimana..ya..waktu 

itu..anu..apa 

namanya..saya punya 

keponakan J..waktu itu 

dia udah umur 1 ½ tahun 

belum bisa bicara..belum 

bisa bicara..ya..saya 

punya anak sendiri, waktu 

sudah 1 ½ tahun juga 

belum bisa bicara..itu 

saya juga 

khawatir..jangan-jangan 

anu..apa..ee..ada 

masalah..tapi yang 

memvonis autis dan 

tidaknya, waktu itu kita 

ada perkumpulan yang 

namanya KOPA..KOPA 

itu perkumpulan orang 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

   

 

tua anak autis, waktu itu 

di anu, ada dokter yang 

namanya dokter Handoyo 

dari Surabaya itu 

mengadakan seminar 

tentang autis, intervensi 

dini, lah kami orang tua 

itu mengikuti seminar itu 

dan kemudian mereka 

mendatangkan dokter 

Meli Budiman ya..dokter 

Meli Budiman dari 

Jakarta ya..dan 

mengobservasi satu per 

satu anak-anak di 

anu..hotel Graha 

Santika..dari situlah anak 

saya itu divonis 

autis..karena memang 

menunjukkan beberapa 

perilaku yang 



 

   

 

klasifikasikan atau 

dikategorikan dalam 

autisme, seperti : 

tidak..ee..apa 

namanya..tidak kalau 

diajak bicara trus tidak 

tatap kontak mata..itu 

satu..dua tidak bisa nganu 

ee..apa..tidak ada 

apa..inter..interelasi..apa 

namanya..interaksi..tidak 

ada interaksi, jadi kalo 

diajak ngomong ya kaya 

nda mendengar itu..tidak 

ada komunikasi..tidak ada 

komunikasi dua arah..jadi 

kalo diajak ngomong juga 

diem..trus kalo mau minta 

sesuatu, juga ga ngomong 

cuman nda berbicara tapi 

narik-narik tangan..narik-



 

   

 

narik tangan..nah itu..ee, 

kalo masalah tangan yang 

suka ee..ini yang itu apa 

namane..nah itu 

sebetulnya, pada saat itu 

belum , jadi itu dengan 

berjalannya waktu tapi 

tepatnya umur berapa 

saya sudah lupa..nah 

itu..muter-muter juga 

sepertinya engga..tanda-

tanda untuk muter-muter 

engga..liatin nganu sambil 

muter-muter nda..cuman 

ya ada tanda-tanda nya ya 

ada untuk autis 

ada..kemudian kami anu 

apa namanya..pernah 

mengadakan itu pernah ke 

Jakarta langsung ke 

kliniknya dokter Meli itu 



 

   

 

juga untuk meminta ya 

mungkin pengobatan apa-

apa itu..waktu itu dikasih 

obat yang namanya 

respedal itu untuk 

membantu konsentrasi..ya 

selanjutnya ya sudah toh 

sudah menjawab to..jadi 

taunya itu dari dokter 

Meli 

2. Itu dokter Meli 

Budiman siapa ? 

Psikiater Jiwa..  

3. Pernah ke Psikolog 

atau dimana? 

Pernah..Waktu itu ada 

yang namanya anu.. 

dokter Tuti Alfinah yang 

sekarang sudah 

almarhumah ya..dah lama 

almarhumah..waktu itu 

dia praktek di Mardi 

Waluyo..di rumah sakit 

Mardi Waluyo sekarang 

 

 

 

 

 

 

Subyek 

melakukan 

pemeriksaan 



 

   

 

sudah di anu ya..sudah 

diganti 

Hermina..keliatannya..nah 

itu dulu, kami pernah 

kesitu kemudian ke 

dokter Dirjo..dokter Dirjo 

itu juga dokter spesialis 

jiwa juga..tapi di 

Jakarta..kita juga sudah 

pernah melakukan 

anu..apa..tes ini 

ya..apa..tes IQ..tes apa 

macem-macem itu disana, 

ya cuman hasilnya begitu 

itu..maksudnya untuk 

kami orang tua 

itu..ee..sepertinya belum 

ada solusi untuk 

penyembuhan..entah itu 

autis bisa disembuhkan 

atau tidak ..kayaknya 

anaknya ke para 

ahli. 



 

   

 

belum ada..yang ..yang.. 

berhasil 

tuh..dengan..cuman 

ee..obat-obat itu 

ya..cuman untuk ini untuk 

apa..untuk konsentrasi 

mereka itu belajar..supaya 

bisa itu..supaya bisa lebih 

masuk.. 

4. Lalu kapan anak ibu 

mulai masa puber ? 

Mulai masa puber..masa 

puber..sepertinya umur 11 

tahun ini ya..sekarang V 

sudah 12 ..96 lah eh..kog 

12 toh..96 ..V sekarang 15 

mau 16..pubernya itu 

ya..sepertinya umur 14 

kayaknya..14.. 

 

5. Lalu apa tanda-tanda 

yang muncul ketika 

anak ibu mulai 

puber ? 

Suaranya..suaranya mulai 

besar..kemudian mulai 

keluar bulu-bulu..trus 

ee..ya intinya 

 



 

   

 

itu..suaranya mulai 

membesar..trus keluar 

bulu yang mulanya 

mulus..mulai ada bulu.. 

6. Lalu muncul 

perilaku seksual ? 

Kalo.. perilaku seksual 

yang bagaimana 

maksudnya?kalo 

menyukai lawan jenis 

yang berbeda belum..kalo 

onani mungkin 

iya..karena dia suka 

menggunakan anu..celana 

yang beresleting yang 

intinya itu..bisa untuk 

dirogoh buat mainan yang 

buat mainan sih bulunya 

bukan penisnya.. 

 

7. Ada lagi bu 

perilakunya? 

Ya..setahu saya cuman 

itu.. 

 

8. Lalu bagaimana 

pengalaman ibu saat 

Ya..kalo saya 

ee..mengajari kalo dia 

 



 

   

 

mendidik anak ibu 

yang mulai puber ? 

emang mau mainan 

seperti itu, ya kalo mau 

onani saya suruh di kamar 

mandi gitu jadi ga diliat 

orang..soalnya kan kalo 

buat kalo apa namanya 

anak sudah menginjak 

remaja , kalo dilihat tamu 

perempuan atau saudara 

sendiri yang itu..apa 

ee..perempuan itu saudara 

saya itu malu 

ponakan..maksudnya tuh 

ponakan malu liat trus 

kalo dulu suka nya pipis 

di depan itu anu..apa 

namanya ee..walaupun 

sekarang itu masih ya.. 

masih ya..kadang-kadang 

kalo diajak pergi itu 

kadang-kadang ya, 



 

   

 

kencing sembarangan 

gitu..padahal kan sudah 

dalam kondisi udah 

besar..kan 

memalukan..nah itu, kita 

arahkannya ke selalu tarik 

ke toilet..jadi nda boleh 

pipis di tengah jalan 

kecuali emang kepepet 

ya..jadi kalo misalkan anu 

apa namane..di tengah 

jalan minimal masuk 

nunut rumah orang atau 

gimana pokoknya sebisa 

mungkin itu masuk ke 

toilet..gitu.. 

9. Nurut ga bu kalo 

disuruh seperti itu ? 

Nurut..atau kalo nganu ya 

mampir di SPBU..di 

SPBU mesti harus ayo 

yang mau pipis..jadi mau 

ga mau kan harus pipis 

 



 

   

 

supaya dia ga pipis di 

tengah jalan..minta pipis 

di tengah jalan.. 

10. Tadi kan ibu cerita 

bahwa keponakan-

keponakan ibu yang 

perempuan kan juga 

malu , jadi pernah 

melakukan perilaku 

itu dihadapan orang 

lain ? 

Nda.. maksudnya tuh 

begini, kalo dulu ee..dia 

tuh belum tau mau 

malu..walaupun sampe 

sekarang pun anak-anak 

seperti itu nda tau 

malu..ya..nda tau 

malu..cuman..kita 

mengajarkan anu..apa 

namanya..ee..mulai dari 

dia mandi, itu harus sudah 

bawa celana dalem 

sendiri, ya kaos dalem 

sendiri, itu nda boleh 

keluar kamar mandi itu 

ot-ot..ot-ot itu maksude 

telanjang bulat..kalo dulu 

kan dia telanjang 

 



 

   

 

bulat..walaupun sudah 

berbulu gitu tetep aja 

gitu..nah, jadi nganu..apa 

namanya, ee kita 

mengajarkannya harus di 

dalem kamar 

mandi..itu..cuman kalo 

pake baju, dia masi 

diluar..karena kita kan 

sebetulnya 

mengajarkannya step by 

step..nah, lah rupa-

rupanya hal itu 

menjadikan dia..ee.. apa 

namanya..karena ga 

diajarkan semuanya..jadi 

ya masuk yang 

depannya..jadi cuman 

mandi, bawa handuk, 

bawa itu, bawa celana 

dalem itu trus 



 

   

 

keluar..gitu.. 

11. Lalu masalah apa 

yang dihadapi ibu 

saat anak ibu 

beranjak puber ? 

Piye..ee..masalah yang 

timbul itu sepertinya itu 

V..lebih ini ya..kalo saya 

perhatikan itu, mulai 

membandel..jadi 

kalo..kalo di anu..apa..di 

perintah itu..memboikot 

gitu..satu..atau tidak mau 

nurut ..tidak mau 

nurut..nah jadinya kan 

semaunya 

sendiri..padahal kan dulu 

kan..kalo waktu masih 

kecil kan enggak..masi 

bisa di anu..masi 

patuh..masi tau 

aturan..nah masalahnya 

tuh itu..anu lalu muncul 

emosinya yang tinggi, 

jadi kalo misalkan dia 

 



 

   

 

katanya minta ke 

Citraland.. sampe berkali-

kali ga di nurutin..atau 

justru kalo rencananya itu 

batal, nah dampaknya itu 

dia akan marah hebat.. 

12. Itu marah hebatnya, 

verbal aja atau ada 

perilaku apa yang 

muncul ? 

Ya..marah hebat kalo 

dulu itu sengaja 

diompolke..sengaja 

ngompol gitu trus 

kencing, eser-eser entah 

itu di sofa , pokoknya dia 

bertingkah seperti 

itu..atau kalau nda 

melempar 

sepatunya..melempar 

sepatunya..kalo 

marah..atau kalo sekarang 

sudah melempar sepatu 

..gebrok pintu atau 

biasanya mukul tembok.. 

 



 

   

 

13 Lalu apa yang 

dilakukan oleh ibu 

terhadap perilakunya 

V..emosinya itu ? 

Ya..sedapat mungkin 

mencegah..mencegah 

supaya dia nda 

melakukan hal-hal yang 

tidak .. yang negatif 

karena kan kita sudah tau 

kalo dia marah pasti akan 

melakukan 

begini..begini..begini..nah 

mengantisipasi kalo mau 

itu..ee..biasanya kalo dia 

jengkel itu..gigit 

tangannya sendiri..nanti 

kalo sudah bilang, bau 

ya..gitu..nah sudah tau 

kalo digigit tuh bau 

..bilang gitu..atau mukul 

tembok..nah..biar 

temboknya rontok 

aja..saya bilang gitu 

aja..soalnya kalo di 

 



 

   

 

ini..ee..apa..dipenggak 

pun juga dia pasti akan 

melakukan itu, jadi ya 

sudah biar kalo sakit , tapi 

sih kalo pipis sih sama 

sekali jarang..ya biasanya 

sih dia memukul tembok, 

memukul apa..marah 

nganu..nek melempar 

masih.. 

14. Pernah memukul 

orang ga bu ? 

Nda..kalo menyakitin 

orang lain tidak.. 

 

15. Lalu kan saat masa 

puber ini kan mulai 

muncul perilaku 

seksual pada anak, 

perilaku seksual apa 

yang sering muncul 

pada anak ibu dan 

yang membuat ibu 

kewalahan ? 

Ya itu tadi..dia tuh 

sebetulnya itu aja..cuman 

mainan itu aja..perilaku 

nya cuman mainan itu 

aja..kalo dilihat orang kan 

emang saru, jadinya kan 

kita memang mesti anu.. 

dipenggak ..ayoo.. 

V..anu..ga boleh mainan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

   

 

kaya gitu..atau kalau nda 

celananya itu yang 

resleting itu, yang dia 

cuman suka celana 

pendek item itu..itu saya 

sembunyiin biar ga bisa 

dipake..nah kalo ga 

dipake kan dia ga..ga 

begitu.. 

 

 

 

 

 

Coping stres 

mempersiapkan 

diri untuk 

menghadapi 

luka 

16. Ga nyari bu kalo 

disembunyiin bu ? 

Ya nyari..tapi kalo nda 

ada kan dia nda bertanya 

juga..jadi celana itu 

dipake terus..nanti abis 

dicuci dipake lagi..sampe 

jebol apa namane jahitane 

ya tetep dipake terus.. 

 

17. Itu perilaku tadi 

sering muncul 

..mungkin 

frekuensinya? 

Dulu iya.. awal –awal 

ya..tapi sejak umur ini 

gak..umur mau 15  ½ ini 

gak..sudah jarang..sudah 

 



 

   

 

ga..sudah berkurang.. 

18. Ketika perilaku itu 

muncul apa yang ibu 

lakukan ? 

Ya tadi kan sudah 

dijawab..kog tanya terus.. 

 

19. Alternatif cara lain 

mungkin ada ga bu ?

Belum sih..cuman itu aja..  

20. Menurut ibu apa 

yang membuat ibu 

mampu melewati 

permasalahan serta 

tekanan yang 

muncul dalam 

menghadapi perilaku 

itu ? 

Hmm..kalau saya rasa itu 

normal ya..untuk anak 

normal pun mungkin 

pernah melakukan onani 

seperti itu..cuman kan 

anak normal itu kan tau 

diri..sedangkan anak autis 

kan tidak tau diri..jadinya 

ya..sebatas apa yang ia 

lakukan cuman begitu 

saya anggap itu normal-

normal aja, jadi ga perlu 

ada yang dikhawatirkan.. 

 

Subyek 

menganggap 

bahwa perilaku 

seksual yang 

terjadi pada 

anaknya itu 

adalah hal yang 

wajar (coping 

stres 

obyektifitas) 

21. Lalu apakah 

keluarga juga 

Ya..keluarga sih kalo dia 

anu..misalkan keluar itu 

 

 



 

   

 

lingkungan sekitar 

juga memberikan 

dukungan di dalam 

menghadapi kondisi 

anak ibu ? 

apa..ganti baju diluar, 

diliat orang banyak itu ya 

kita menggiring masuk 

kamar atau suruh ke 

kamar mandi supaya dia 

tidak didepan 

umum..walaupun itu kan 

umumnya di dalam 

rumah..di dalam rumah 

kan cuman ada 

anu..ee..saya orang tua 

atau kalau nda, misalkan 

kedatangan tamu, saudara 

kan di depan mereka 

itu..jadi ya kita 

mengarahkan..selalu 

mengarahkan jika 

berpakaian harus di dalam 

kamar atau kamar 

mandi..supaya tidak di 

ruang tamu..eh di ruang 
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afiliasi 
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keluarga..atau diluar 

pokoknya.. 

22. Hal-hal apa saja 

yang menghambat 

ibu dalam 

menghadapi 

permasalahan yang 

muncul ? 

Ya yang menghambat 

saya ya tadi emosinya 

yang tinggi..Jadi kalo 

diberi tau ..bandel..tidak 

menurut..itu merupakan 

hambatan untuk bisa 

mengarahkan yang baik.. 

 

23. Lainnya bu ? Lainnya, saya kira ga 

ada..belum..belum..belum 

sampe runyam.. 

 

24. Menurut ibu 

langkah-langkah 

yang telah dilakukan 

ibu dalam 

menangani perilaku 

seksual anak ibu 

apakah sudah 

berhasil atau belum 

? 

Kalau berhasil mungkin 

belum ya..nyatanya dia 

masih berpakaian di luar, 

trus ee..apa 

namanya..kadang-

kadangpun kalo misalkan 

dia mau minta pergi, takut 

ditinggal aja malah di 

depan sini dia ganti 

 



 

   

 

bajunya..nah itu ya, kita 

selalu minta dia untuk 

masuk makai di dalem, 

mami tunggu diluar 

itu..dia kan takut 

ditinggal, makanya 

supaya maminya tau 

jadinya masih apa ga, dia 

ganti bajunya di luar..   

25. Ya anaknya ibu 

masih melakukan 

hal-hal tadi ? 

Kalo dalam hal 

berpakaian masih..masih 

sering..di 

luar..maksudnya belum 

konsisten di kamar atau di 

kamar mandi.. 

 

26. Tapi mungkin hal 

lain bu yang ada 

perubahan ? 

Nda ada..perubahannya 

itu kalo onani ga di dalem 

kog..eh nda 

diluar..menjahili 

perempuan juga nggak.. 
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Saya yang bertanda tangan dibawah ini : 

Nama  : 

Alamat  : 

Usia  :  
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