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ABSTRAK
DINAMIKA EMOSIONAL ORANG TUA ANAK AUTIS
Studi Kasus Pada Tiga Pasang Suami Istri

Cicilia Eka Noviyani, 2007

Penelitian ini dimaksudkan untuk memperoleh gambaran tentang dinamika
emosional orang tua yang memiliki anak autis dan menemukan faktor-faktor yang
mendorong orang tua agar mampu mengolah emosi-emosinya sehingga dapat
tetap menerima dan mencintai anaknya yang autis.
Jenis penelitian yang digunakan untuk menjawab permasalahan dalam
penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Metode pengumpulan data yang dipakai
adalah observasi tingkah laku non verbal dan wawancara mendalam. Responden
penelitian ini adalah pasangan suami istri: Bapak Yanto dan Ibu There, Bapak
Andi dan Ibu Anti, dan Bapak Awan dan Ibu Rini (nama samaran). Informasi
yang dikumpulkan berasal dari laporan ketiga pasang suami istri, dari keluarga
dekat, dan dari teman kerja responden.
Hasil penelitian ini sebagai berikut: Pertama, relasi suami istri yang
ditandai dengan komunikasi yang baik dan hangat, saling mendukung serta saling
berbagi. Relasi ini dapat menjadi sumber yang membantu mereka mengolah
emosi-emosinya dalam membimbing anaknya yang autis untuk dapat menjadi
mandiri dengan sikap tidak saling menyalahkan atau mencari-cari penyebab dari
kondisi anaknya yang autis. Sikap ini membuat mereka tetap bahagia dan optimis
menjalani hidup sehingga anaknya yang autis mendapatkan perhatian, cinta, dan
pendampingan yang baik. Kedua, sikap pasrah pada Tuhan dan kepercayaan
bahwa ada rencana Tuhan di balik peristiwa yang terjadi dan kepercayaan bahwa
anaknya yang autis adalah titipan Tuhan yang juga tetap harus dicintai sebagai
pribadi yang berharga membuat mereka bisa menerima dan memberikan
pendampingan yang sebaik-baiknya. Ketiga, dukungan sosial yang berasal dari
keluarga dekat, masyarakat sekitar, dan lingkungan kerja menguatkan hati orang
tua sehingga tidak merasa sendirian, melainkan merasa didukung dan dibantu
dalam mendampingi anak autis. Keempat, dukungan dan empatisitas dari sesama
keluarga yang memiliki anak autis memberikan kekuatan, hiburan dan optimisme
bagi para orang tua.
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ABSTRACT
EMOTIONAL DYNAMICS OF PARENTS
OF AUTISTIC CHILDREN:
CASE STUDIES OF THREE PARENTS
Cicilia Eka Noviyani, 2007
This study aimed to obtain a description on the emotional dynamics of
parents of autistic children and to identify factors that supported these parents to
accept and to love their autistic children.
This study used a qualitative method. The data was gathered through
observation on non-verbal behavior and depth interview. The respondents
participated in this study were Mr. Yanto and Mrs There, Mr. Andi and Mrs Anti,
and Mr. Awan and Mrs Rini (fictitious names). The information was obtained
based on the reports of the respondents, close relatives, and colleagues in the work
place of the respondents.
The findings of this research were as follows: Firstly, a good husband-wife
relationship, which was characterized by a warm communication climate and
support to each other, was a good resource for these parents to manage their
emotions in guiding their autistic children to be independent. It helped the parents
to feel contented and optimistic that they could give attention, love and good
guidance to their children. Secondly, certain attitudes such as to surrender one’s
life to God, to believe that God aimed a certain plan behind the current
difficulties, and to believe that the autistic children were gifts of God who
deserved love, encouraged these parents to accept and love their autistics children.
Thirdly, social supports from close relatives, the surrounding community, and
colleagues in the work place strengthened and supported these parents in guiding
their autistics children. Fourthly, the supports and emphatic responses from other
parents of autistics children gave strength, consolation and optimism for these
parents.
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BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah
Sampai saat ini jumlah penderita autis di Indonesia meningkat sangat
tinggi, dari semula hanya 1:10.000 menjadi 1:1.500. Meski demikian, angka
pasti jumlah penderita autis belum dapat diketahui, karena belum ada
penelitian yang mendalam (Pikiran Rakyat, 10 November 2005). Hasil
penelitian terbaru menunjukkan satu dari 150 balita di Indonesia mengalami
gangguan autis. Selain itu laporan terakhir dari Badan Kesehatan Dunia
(WHO) pun memperlihatkan hal serupa, yang mana perbandingan anak yang
mengalami gangguan autis dengan anak normal di seluruh dunia, termasuk
Indonesia telah mencapai 1:100. Hal itu terungkap dalam diskusi tentang
Autis dan Penanggulangannya yang diselenggarakan Yayasan Cahaya
Keluarga Kita di Jakarta, Senin 7 Maret 2005 (Suara Merdeka, 11 Maret
2005).
Berdasarkan statistik bulan Mei 2002, di Amerika menunjukkan bahwa
1 di antara 150 anak berusia di bawah 10 tahun atau sekitar 300.000 anak-anak
memiliki gejala autis. Statistik ini belum mencakup yang dewasa, bila ditotal
secara keseluruhan anak dan dewasa maka jumlahnya menjadi sekitar satu juta
orang. Dengan perkiraan pertumbuhan sebesar 10 – 17 % per tahun, para ahli
meramalkan bahwa pada dekade yang akan datang, di Amerika saja akan
terdapat 4 juta penyandang autis. Autisme terjadi di belahan dunia manapun,
tidak peduli pada suku, ras, agama maupun status sosial seperti pendidikan,
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pekerjaan, kekayaan maupun kesehatan jasmani kedua orang tua (Pamoedji,
2007: 7).
Jumlah anak yang mengalami gangguan autis diketahui semakin
meningkat. Menurut Purboyo, (Pikiran Rakyat, 10 November 2005)
peningkatan anak yang mengalami gangguan autis ini terjadi karena orang tua
zaman sekarang semakin peduli terhadap putra-putrinya. Hampir setiap
pasangan muda akan memeriksakan anaknya jika merasa ada hal-hal yang
mencurigakan. Itu sebabnya anak yang mengalami gangguan autis semakin
banyak karena orang tua semakin kritis menyikapi perkembangan anakanaknya. Padahal sejak dulu penyakit ini juga sudah ada. Wignyosumarto,
Guru Besar Fakultas Kedokteran Universitas Gadjah Mada, berpendapat
bahwa gangguan autis lebih banyak menyerang anak laki-laki dibanding anak
perempuan karena nilai ambang disfungsi otak anak laki-laki cenderung lebih
rendah daripada anak perempuan. Kendati demikian, anak perempuan yang
mengalami gangguan autis akan lebih berat dibandingkan anak laki-laki
(Suara Merdeka, 11 Maret 2005).
Tidak semua orang mengerti tentang autis termasuk orang tua yang
memiliki anak autis. Dunia kedokteran pun sudah berusaha keras memecahkan
masalah tersebut. Hal ini ditandai dengan munculnya berbagai penelitian dan
laporan mengenai berbagai teori yang berhubungan dengan autis. Namun,
usaha tersebut masih jauh dari tuntas. Sampai sekarang, autisme masih
merupakan grey area di bidang kedokteran artinya masih merupakan suatu hal
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yang menjadi penyebab sedangkan mekanisme dan terapinya belum jelas
benar (Marijani, 2004: xii).
Pengetahuan tentang autisme belum cukup untuk menolong orang tua
tanpa kemampuan melakukan sesuatu saat berhadapan dengan anaknya yang
mengalami gangguan autis. Salah satu pihak yang berhadapan langsung
dengan anak autis adalah orang tuanya. Orang tua merupakan pemegang peran
utama dalam penanganan anaknya yang autis karena interaksi anak dengan
orang tua sangat kuat. Mereka bertanggungjawab terhadap perkembangan
anaknya dan karena adanya ikatan afeksi yang lebih kuat karena hubungan
darah antara orang tua dengan anak.
Bagi orang tua yang memiliki anak autis, banyak hal yang dapat
dilakukan. Ikhlas, itu kuncinya. Penting sekali bagi orang tua menerima
keadaan anak autis apa adanya karena sikap menerima akan sangat membantu
proses penanganan menuju kehidupan yang lebih baik (Marijani, 2004: xi).
Kadangkala, orang menyangka bahwa tindakannya sudah cukup baik tapi
ternyata tidak sesuai dengan yang dibutuhkan oleh orang lain. Ini bisa terjadi
dalam relasi orang tua dengan anaknya yang autis, bahwa apa yang dilakukan
oleh orang tua yang mereka anggap sudah baik ternyata tidak sesuai dengan
apa yang sebenarnya dibutuhkan oleh anak. Ini dapat menyebabkan
munculnya jarak atau batas antara apa yang diharapkan orang tua dengan apa
yang sebenarnya dibutuhkan oleh anak. Maka, orang tua perlu melihat
kebutuhan anak dari kacamata anak bukan dari kacamata orang tua.
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Berhadapan dengan realita memiliki anak autis bukanlah hal yang
mudah bagi orang tua. Berbagai reaksi emosional muncul yang mempengaruhi
pikiran dan perasaannya. Ini adalah wajar terjadi dalam diri siapa saja terlebih
orang tua yang memiliki anak autis karena tidak mudah untuk bisa menerima
dan mencintai anak-anak autis seperti adanya mereka.
Setiap orang tua ingin agar anaknya berhasil. Ini dapat terwujud tanpa
terkecuali termasuk juga bagi orang tua yang memiliki anak autis. Kendati
mengalami gangguan autis bukan berarti bahwa hidup mereka tanpa harapan.
Anak-anak autis dapat mengembangkan kemampuan yang ada dalam dirinya
sebagai contoh dalam hal seni. Sudah terbukti ada beberapa anak autis yang
memiliki kemampuan dalam bidang seni. Ini menunjukkan bahwa meskipun
mereka autis namun mereka tetap mampu untuk berbuat sesuatu meskipun
dalam hal yang kecil sehingga tetap dapat menjalani hidup dengan penuh
harapan dalam keterbatasannya.
Penderitaan maupun kebahagiaan adalah bumbu kehidupan, tetap
keduanya harus berjalan seimbang. Rasio antara emosi negatif dan positiflah
yang akan menentukan rasa sejahtera. Intinya bukan menjauhi perasaan yang
tidak menyenangkan agar selalu bahagia, namun tidak membiarkan perasaan
menderita itu berlangsung tidak terkendali sehingga menghapus semua
suasana hati yang menyenangkan (Goleman, 1998: 78).
Orang tua yang memiliki anak autis diharapkan mampu membangun
sikap yang tepat agar dapat membantu anaknya yang autis secara tepat pula.
Orang tua terlebih dahulu harus bisa mengolah emosi-emosi negatif menjadi
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positif dan dapat menerima kenyataan yang terjadi pada anaknya yang
mengalami gangguan autis. Penerimaan ini yang akan menentukan dan
membantu perkembangan anaknya yang autis, sebab dengan penerimaan akan
memudahkan orang tua mendekati, membantu, dan tetap mencintai anaknya
dengan segala keadaannya. Kadang dijumpai ada orang tua yang malu untuk
mengajak anaknya keluar rumah karena anaknya mempunyai perilaku yang
tidak wajar bila dibandingkan dengan anak-anak seusianya. Masih dijumpai
orang tua yang membiarkan anaknya yang autis tinggal sendirian di rumah dan
hanya ditemani pembantu. Ketika keluar rumah, ada orang tua yang tidak mau
berjalan dengan anaknya yang autis atau anak ditinggal begitu saja bersama
pembantunya. Ada jarak yang jauh antara orang tua dengan anak karena orang
tuanya belum dapat menerima anaknya yang autis.
Orang tua yang memiliki anak autis untuk sampai pada taraf
pengolahan emosi-emosi negatif bukan hal yang mudah. Semua membutuhkan
proses panjang. Proses inilah yang ingin disajikan dalam penelitian ini. Waktu
untuk berproses yang dialami oleh masing-masing responden tentu berbedabeda. Karena itu, tidak dapat ditargetkan bahwa sampai akhir wawancara,
responden harus bisa menerima kenyataan pahit bahwa anaknya autis. Proses
penggalian ini dilakukan terhadap mereka sebagai orang tua yang memiliki
anak autis tanpa memaksakan bahwa saat wawancara selesai, mereka sudah
bisa menerima realita yang ada.
Minat terhadap topik ini muncul dari pengalaman pribadi ketika
bertemu dengan orang tua yang memiliki anak autis. Muncul macam-macam
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emosi orang tua; marah, bingung, galau, dan tercabik antara menerima dan
menolak, antara rasa syukur dan amarah. Beberapa dari orang tua anak autis
mengatakan betapa sulitnya mengasuh dan membesarkan anak autis. Antara
keinginan kuat untuk bisa sabar menghadapi perilaku anaknya yang autis dan
realita diri yang kerap justru menjadi tidak sabar apalagi bila dalam keadaan
lelah setelah bekerja. Juga seringkali, mereka tidak tahu harus berbuat apa dan
bagaimana untuk anaknya yang autis dengan bahasa yang terkadang sulit
untuk dimengerti. Studi kasus ini diharapkan dapat lebih mengetahui dinamika
emosional orang tua yang memiliki anak autis.

B. Rumusan Masalah Penelitian
Berdasarkan latar belakang masalah di atas, fokus permasalahan
penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:
”Bagaimanakah dinamika emosional yang dialami oleh orang
tua dari anak autis?”

C. Tujuan Penelitian
Penelitian ini dimaksudkan untuk:
Mengidentifikasi dinamika emosional orang tua untuk bisa menerima,
mencintai, dan mendampingi anaknya yang autis dalam segala keadaannya.
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D. Kegunaan/ Manfaat Penelitian
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan dan
manfaat:
1. Manfaat Teoretis
Memberikan sumbangan ilmu pengetahuan bagi bidang Bimbingan
dan Konseling khususnya untuk mengetahui pergulatan orang tua yang
memiliki anak autis dalam mengolah pikiran dan perasaan negatif yang
muncul berhadapan dengan realita memiliki anak autis sehingga diharapkan
orang tua tetap mampu menerima dan mencintai anaknya yang autis dengan
segala keadaannya.

2. Manfaat Praktis
a. Bagi orang tua
1) Hasil penelitian ini dapat memberikan masukan tentang pentingnya
orang tua mengolah pikiran dan perasaan negatif yang muncul
sehingga tetap dapat menerima, mencintai dan mendampingi anaknya
yang autis dengan memperhatikan segala kebutuhan, baik kebutuhan
fisik maupun psikologisnya.
2) Hasil penelitian ini menyadarkan bahwa penerimaan orang tua
memiliki dampak yang cukup serius bagi anaknya. Karena itu,
penelitian ini penting sebagai masukan agar orang tua mewaspadai
perkembangan psikologis anak-anaknya sejak dini.
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b. Bagi Konselor
1). Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna dalam mendampingi
para orang tua yang mempunyai anak autis sehingga orang tua
semakin memupuk sikap yang tepat dalam menghadapi anaknya
yang autis.
2). Hasil penelitian ini dapat digunakan untuk bahan masukan dalam
memahami kondisi psikologis para orang tua yang memiliki anak
autis.
3). Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai terobosan baru dalam
bidang Bimbingan dan Konseling ketika berhadapan dengan orang
tua yang memiliki anak autis.

c. Bagi Penulis
1) Penelitian ini sangat bermanfaat sebagai bekal di masa mendatang bila
berjumpa dengan orang tua khususnya yang memiliki anak autis.
2) Penelitian ini bermanfaat untuk memperkaya keterampilan dalam
memberikan layanan konseling bagi orang tua yang memiliki anak
autis khususnya orang tua yang belum mampu menerima anaknya
yang autis.
3) Penelitian ini bermanfaat untuk mengenal kepribadian dan memahami
kondisi psikologis para orang tua yang memiliki anak autis.
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E. Definisi Operasional
Definisi operasional variabel yang terdapat dalam fokus permasalahan tersebut
adalah
1. Dinamika
Kekuatan yang dimiliki seseorang yang berhubungan dengan kejiwaannya
yang dapat menimbulkan perubahan dalam proses hidupnya.
2. Emosional ialah tindakan yang disertai dengan perasaan.
3. Orang tua adalah ayah dan ibu kandung.
4. Autis ialah suatu gangguan perkembangan yang kompleks yang
menyangkut komunikasi, interaksi sosial dan aktivitas imajinasi yang
disebabkan adanya kerusakan pada otak.
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BAB II
KAJIAN PUSTAKA

Bab ini menguraikan dua hal pokok yaitu autis dan orang tua anak autis
dan dinamika emosional. Di dalam pokok bahasan pertama, memuat beberapa hal
yaitu autis dan respon orang tua anak autis. Pokok bahasan kedua berisi
Pendekatan Kognitif menurut Aaron T Beck dan Teori Kecerdasan Emosi
menurut Goleman. Untuk memperjelas hal tersebut, di bawah ini diuraikan hal-hal
di atas.

A. Autis dan Respon Orang Tua Anak Autis
1. Autis
a. Sejarah autis
Autis pertama kali ditemukan pada tahun 1943 oleh Leo
Kanner, seorang dokter yang menemukan gejala autis. Ia menyatakan
bahwa anak-anak ini sangat asyik dengan dirinya sendiri, seolah-olah
hidup dalam dunianya sendiri dan menolak berinteraksi dengan orang
di sekitarnya. Oleh karena itu, Leo Kanner memakai istilah autisme
yang artinya hidup dalam dunianya sendiri. Dia mendeskripsikan
gangguan ini sebagai ketidakmampuan untuk berinteraksi dengan
orang lain, gangguan berbahasa yang ditunjukkan dengan ecolalia
(meniru atau membeo), mutism (pembalikan kalimat), adanya aktivitas
bermain yang repetitive (kecenderungan untuk selalu mengulang-ulang
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kembali satu pola perilaku untuk mengurangi kecemasan atau
kegelisahan) dan stereotip (tingkah laku yang secara tetap selalu
mengikuti pola-pola yang sama), kontak mata yang buruk, hubungan
abnormal dengan orang lain, dan lebih menyukai gambar dan benda
mati (Rukmihapsari, 2006: 19). Ciri umum anak-anak yang mengalami
gangguan autis menunjukkan kurang respon terhadap orang lain,
mengalami kendala berat, kemampuan komunikasi, dan memunculkan
respons yang aneh terhadap berbagai aspek di lingkungan sekitarnya.
Melihat makin besarnya jumlah penderita autis di Indonesia,
salah seorang anggota Komisi X DPR, Aan Rohanah menilai perlunya
sebuah payung hukum berupa Undang-Undang (UU) atau peraturan
setingkat di bawahnya khusus untuk menangani masalah autis secara
lebih serius. Istilah autis telah menjadi isu penting di bidang
pendidikan dan psikologi anak sehingga muncul berbagai penanganan
terhadap anak autis (Suara Merdeka, 11 Maret 2005). Selanjutnya, ia
meminta seluruh pihak untuk peduli terhadap permasalahan anak autis
dengan membawa ke permukaan agar menjadi isu publik sehingga
peluang penyusunan undang-undang akan semakin besar. Rohanah
menambahkan bahwa pemerintah belum memberikan perhatian khusus
seperti membuatkan perangkat hukum, menyediakan anggaran khusus,
dokter spesialis anak autis, lembaga penelitian, obat-obatan dan pusat
terapis. Karena itu, pemerintah diharapkan segera tanggap akan
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permasalahan ini. Jika tidak segera ditangani jumlah penderita autis
berpeluang untuk terus meningkat.
b. Pengertian autis
Autis adalah suatu gangguan perkembangan yang kompleks
menyangkut komunikasi, interaksi sosial, dan aktivitas imajinasi.
Gejalanya mulai tampak sebelum anak berusia 3 tahun. Pada autis
infantile, gejalanya sudah terlihat sejak lahir. Autis umumnya
disebabkan adanya kerusakan pada otak, sehingga mengakibatkan
gangguan pada perkembangan komunikasi, perilaku, kemampuan
sosialisasi, alat-alat sensoris, dan belajar (Handojo, 2003: 8).
Dengan cara lain, Marijani (2003: 20) melihat autis sebagai
penyakit atau gangguan pada perkembangan otak yang pada umumnya
merusak kemampuan

berbahasa dan berkontak dengan lingkungan

sosialnya.
Gulo Dali dan Kartono (1987: 3) mendefinisikan autis sebagai
kecenderungan pikiran-pikiran dan persepsi-persepsi seseorang yang
dipengaruhi oleh hasrat dan keinginannya dalam berfantasi, dimana
kenyataan obyektif tidak terlihat karena adanya kecenderungan melihat
dunia secara subyektif.
c. Ciri-ciri autis
Menurut Budiman (Pikiran Rakyat, 14 April 2005) ciri-ciri
anak autis yaitu anak yang mengalami hambatan-hambatan dalam
dirinya. Hambatan-hambatan yang di maksud ialah:
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1) Hambatan dalam membentuk hubungan sosial
a) Anak-anak autis cenderung menyendiri dan tidak berinisiatif
untuk melakukan kontak dengan orang lain maupun teman
sebayanya. Anak autis suka menyendiri dan asyik dengan
dunianya sendiri, tenggelam, dan larut dengan apa yang telah
dilakukannya, sehingga ia tidak berusaha untuk menjalin
hubungan dengan orang lain karena ia merasa sudah
menemukan sesuatu untuk dirinya sendiri. Sebagai contoh
ketika anak melakukan sesuatu yang diulang-ulang misalnya
memutar-mutar bola, anak merasa asyik dengan permainannya
itu dan tidak peduli bila dipanggil atau diajak bicara.
Sebaliknya, anak bisa menjadi marah bila diganggu yaitu
dengan mengambil bola itu dari tangannya dan dibuang.
b) Kurang dapat bereaksi secara tepat terhadap perasaan dan
emosi orang lain.
Anak autis cenderung tidak bereaksi terhadap apa yang terjadi
di sekitarnya. Ketika orang-orang yang ada di sekitarnya
tertawa keras atau ketika sedih, anak autis tidak memperdulikan
situasi itu karena merasa sudah menemukan dunianya sendiri.
Sebagai contoh dalam sebuah keluarga ada kematian salah satu
anggota keluarga. Ketika semua anggota keluarga merasa sedih
dan kehilangan yang tampak dalam raut wajah dan tangisan,
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anak autis tidak dapat menangkap kesedihan itu. Anak autis
akan tetap dengan dunianya sendiri.
c) Memperlakukan orang lain seperti obyek, hanya berinteraksi
bila membutuhkan bantuan.
Karena anak autis merasa asyik dengan dunianya sendiri, maka
jarang sekali meminta bantuan pada orang lain. Bila hendak
meminta bantuan biasanya anak autis menunjuk sesuatu,
namun ini juga jarang terjadi karena anak autis sudah merasa
aman bila berada dalam dunianya sendiri.
d) Tidak mampu menjalin hubungan persahabatan dengan baik
dan berinteraksi dengan teman sebayanya.
Anak autis tidak mampu berinteraksi dengan orang-orang di
sekitarnya, bahkan dengan teman sebayanya. Ia hanya peduli
dengan dirinya sendiri, dengan apa yang dilakukannya yang
dianggap baginya merupakan sesuatu yang memberikan
kesenangan sehingga anak autis bisa menangis dan tertawa
sendiri secara tiba-tiba. Anak autis tidak suka bermain dengan
teman-teman sebayanya.
e) Minat terbatas dan tidak dapat bermain secara akurat.
Anak autis kurang memiliki minat dalam dirinya terlebih bila
itu berasal dari luar dirinya. Sebagai contoh ketika anak autis
sedang asyik memutar-mutar bola dengan tangannya, bila
diberi permainan lain misal menyusun kotak menjadi
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bangunan, anak autis tidak akan bereaksi karena permainan itu
tidak sesuai dengan minatnya.
2) Hambatan dalam komunikasi verbal maupun non verbal:
a) Keterlambatan atau kegagalan dalam perkembangan bahasa
yang tidak dikompensasikan dengan adanya penggunaan
gesture (isyarat melalui gerak tangan, mimik, gerak mata, dan
sebagainya).
Anak autis tidak dapat menangkap maksud seseorang dengan
bahasa isyarat. Sebagai contoh, dalam suasana ribut, ketika
seseorang menempelkan telunjuk pada bibirnya maka anak
autis tidak dapat menangkap maksud tersebut.
b) Kegagalan dalam merespon komunikasi orang lain.
Anak autis tidak dapat memberikan respon bila ada stimulus
dari orang lain. Sebagai contoh, ketika dipanggil dengan
namanya sendiri anak autis tidak memberikan tanggapan. Jadi,
komunikasi yang terjadi adalah komunikasi satu arah hanya
dari orang yang memberi stimulus namun tidak ada respon
yang tepat atas stimulus tersebut.
c) Penggunaan

bahasa

yang

repetitif

(kebutuhan

atau

kecenderungan untuk selalu mengulang-ulang kembali satu
pola perilaku dalam usahanya untuk mengurangi kecemasan
atau kegelisahan) dan stereotip (tingkah laku yang secara tetap
selalu mengikuti pola-pola yang sama).
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Sebagai contoh, ketika anak autis marah atau gelisah, ia akan
menggigit ibu jari kanannya sekuat-kuatnya.
3) Pola-pola perilaku yang unik:
a) Gerakan tubuh berulang-ulang yang mengganggu proses
pelaksanaan tugas.
Sebagai contoh, anak autis mengepalkan tangan, loncat-loncat,
dan sebagainya. Gerakan ini selalu diulang-ulang oleh anak
autis tanpa merasa bosan dan lelah.
b) Tidak menyukai perubahan.
Anak autis tidak menyukai perubahan. Sebagai contoh, di atas
meja tidak pernah dipasang bunga, pada suatu hari ada bunga
maka bunga itu akan ditarik dan dibuang oleh anak autis tanpa
memperdulikan seandainya bunga itu mahal dan sebagainya.

Dengan cara lain, Supratiknya (1995: 87) melihat ciri-ciri autis
sebagai berikut: penderita senang menyendiri dan bersikap dingin
sejak kecil atau bayi, misalnya tidak memberikan respon bila di
”liling”, diberi makan dan sebagainya, serta tidak menaruh perhatian
terhadap lingkungan sekitar; tidak mau atau sangat sedikit berbicara:
hanya mau mengatakan ya atau tidak atau ucapan-ucapan lain yang
tidak jelas.
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d. Penyebab autis
Beberapa teori terakhir mengatakan bahwa faktor genetika
memegang peranan penting terjadinya autis. Selain faktor genetika,
penyebab yang lain yaitu pengaruh virus seperti rubella, toxo,
herpes; juga karena nutrisi yang buruk, pendarahan, dan keracunan
makanan yang terjadi saat kehamilan. Faktor-faktor inilah yang
dapat menghambat pertumbuhan sel otak yang menyebabkan
fungsi otak bayi yang dikandung terganggu terutama fungsi
pemahaman, komunikasi, dan interaksi (Pikiran Rakyat, 14 April
2005).

Selain itu, Supratiknya (1995: 87) juga mengatakan bahwa
penyebab autis dapat berupa faktor bawaan tertentu atau pengalaman
yang kurang mendukung, misalnya dibesarkan oleh ibu yang dingin
dan tidak responsif atau pernah mengalami trauma dengan lingkungan
sosialnya.
Menurut Handojo (2003: 14) penyandang autis mempunyai
kelainan pada lobus parietalis pada otaknya yang menyebabkan anak
acuh tak acuh terhadap lingkungannya. Juga ditemukan kelainan pada
otak kecil (cerebellum) terutama pada lobus VI dan VII. Otak kecil ini
bertanggung jawab atas proses sensoris, daya ingat, berpikir, belajar
berbahasa, dan proses atensi (perhatian). Ditemukan juga kelainan
pada system limbik yang disebut hippocampus dan amygdala, yang
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mengakibatnya terjadinya gangguan fungsi kontrol terhadap agresi dan
emosi. Anak kurang dapat mengendalikan emosinya, seringkali terlalu
agresif atau sangat pasif.
Menurut Budiman (Pikiran Rakyat, 14 April 2005) penyebab
autis juga disebabkan karena lebih dari 60% penyandang autis ini
mempunyai sistem pencernaan yang kurang sempurna. Makanan
tersebut berupa susu (casein) dan tepung terigu (gluten) yang tidak
tercerna dengan sempurna. Protein dari kedua makanan ini tidak semua
berubah menjadi asam amino tetapi juga menjadi peptida, suatu bentuk
rantai pendek asam amino yang seharusnya dibuang lewat urine.
Berdasarkan peneliti terbukti bahwa ternyata pada penyandang autis,
peptida ini diserap kembali oleh tubuh masuk ke dalam aliran darah,
masuk ke otak, dan diubah oleh reseptor opioid menjadi morphin yang
mempunyai efek merusak sel-sel otak dan membuat fungsi otak
terganggu. Fungsi otak yang terkena biasanya adalah fungsi kognitif,
reseptif, atensi, dan perilaku.
Selain itu, penyebab autis yang masih misterius membuat orang
tua semakin bertanya-tanya apa yang terjadi dengan anaknya. Banyak
pertanyaan yang muncul, tetapi jawaban belum dapat ditemukan. Ada
banyak dugaan tentang penyebab autis. Selain yang telah diungkapkan
di atas, penyebab lainnya ialah Imunisasi MMR (Measles, Mumps,
and Rubella) yang diduga kuat sebagai penyebab gangguan autis.
Menurut Andrew Wakefield, seorang konsultan pada rumah sakit Free

19

Royal di London, menyatakan bahwa Imunisasi MMR dapat
menyebabkan autis pada anak. Kesimpulan Wakefield diperkuat
dengan data yang ada pada kebanyakan orang tua yang anaknya
mengalami autis yang menunjukkan penurunan setelah imunisasi
MMR berlangsung (Rukmihapsari, 2006: 20). Pengamatan Wakefield
terhadap masalah imunisasi MMR dilakukan sejak tahun 1998.

2. Respon orang tua anak autis
Orang tua umumnya mengalami shock bercampur perasaan sedih,
khawatir, cemas, takut, dan marah ketika pertama kali mendengar hasil
diagnosa bahwa anaknya mengalami gangguan autism. Perasaan tidak
percaya dengan hasil diagnosa itu, menyebabkan orang tua mencari dokter
lain bahkan ada yang sampai berganti dokter beberapa kali. Pada akhirnya,
setelah dihadapkan pada realita yang ada, kebanyakan orang tua amat
terpukul dan menolak menerima kenyataan pahit ini. Bagaimana tidak,
anak yang sangat dicintainya harus menderita suatu gangguan yang
menyebabkannya tidak berkembang secara kognitif, emosi dan sosial
sebagaimana anak-anak lainnya (Safaria, 2005: 13). Namun, tidak sedikit
orang tua yang dengan tegar menerima hasil diagnosa tersebut dan segera
bangkit untuk mencari jalan yang terbaik bagi anaknya. Mereka merasa
lega karena akhirnya mengetahui dengan pasti apa yang terjadi pada anak
mereka.
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Hasil diagnosa autis pada anak memberikan efek yang luar biasa
besar pada seluruh anggota keluarga, baik bagi orang tua maupun saudara
sekandung. Orang tua sebagai pelindung, pengasuh, dan pembimbing
utama langsung merasakan efek dari kondisi anak yang didiagnosa autis.
Pengaruh hasil diagnosa tersebut terasa di seluruh sisi kehidupan keluarga,
baik dari segi finansial, pergaulan sosial, fisik, emosi (psikologis),
pekerjaan, pendidikan maupun kegiatan sosial seperti bersilahturami pada
sanak keluarga.
Orang tua memunculkan beragam reaksi emosional ketika pertama
kali

mengetahui

bahwa

anaknya

mengalami

gangguan

autis.

Bagaimanapun reaksi yang dimunculkan oleh orang tua merupakan hal
yang wajar. Ada beberapa reaksi emosional yang sering dialami oleh orang
tua (Safaria, 2005: 19) yaitu:
1) Shock
Shock adalah perasaan yang umum dialami oleh para orang tua ketika
pertama kali mengetahui hasil diagnosa bahwa anaknya mengalami
gangguan autis. Perasaan shock ini kadang menimbulkan dampak
negatif secara fisik seperti tubuh menjadi lemas, dingin, dada sesak,
merasa mual hingga hampir pingsan. Ini merupakan keterkejutan orang
tua yang tidak menghendaki anaknya mengalami gangguan autis.
2) Penyangkalan, ragu-ragu
Perasaan lain yang muncul adalah menyangkal/ragu-ragu dengan hasil
diagnosa dokter. Sering orang tua ragu-ragu apakah benar anaknya
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mengalami gangguan autis. Mereka kemudian mencoba mencari
seorang ahli lain untuk mengetahui keadaan anaknya, sehingga
akhirnya orang tua menyadari fakta bahwa anaknya autis.
3) Sedih
Perasaan ini pasti dialami oleh orang tua ketika pertama kali
mengetahui bahwa anaknya autis. Perasaan sedih yang berlarut-larut
dapat menimbulkan dampak negatif seperti kehilangan nafsu makan,
susah tidur, perasaan malas atau fisik yang menjadi lesu dan lemah.
4) Perasaan tidak mampu dan malu
Perasaan ini muncul khususnya dari ibu yang merasa tidak mampu
melahirkan anak yang normal kemudian mencari-cari penyebab yang
mungkin dilakukannya sewaktu mengandung anaknya. Perasaan malu
muncul ketika orang tua berhadapan dengan lingkungan sosial, kadang
ada perasaan minder dengan realita bahwa anaknya autis.
5) Perasaan marah
Banyak orang tua merasa marah ketika pertama kali mengetahui bahwa
anaknya autis. Seringkali kemarahan itu berlanjut sehingga membuat
perasaan menjadi peka, kejadian kecil yang dialami bisa menimbulkan
kemarahan yang menjengkelkan. Kemarahan ini ditujukan kepada
dokter, pasangan hidup, saudara, keluarga, diri sendiri ataupun teman.
Orang tua terkadang juga marah kepada Tuhan dan itu mengakibatkan
kehilangan semangat beribadat dan kurang percaya pada Tuhan.
Kemarahan yang berlarut-larut tidak saja mengganggu kestabilan
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emosi (mood) orang tua atau mengganggu secara psikis, tetapi dapat
juga muncul dalam bentuk-bentuk keluhan fisik seperti pusing, lemah,
lesu, keringat dingin, gemetaran, mengantuk atau insomnia.
6) Cemas
Setelah menerima diagnosa bahwa anaknya autis biasanya banyak
orang tua mencemaskan anaknya secara berlebihan. Kecemasan ini
bisa berbentuk kesedihan akan nasib anak di masa depan: apa yang
akan terjadi? Bagaimana hidup anak kelak? Bagaimana kalau di tengah
perjalanan hidup ternyata orang tua meninggal dunia terlebih dahulu?
Siapa yang akan menjaga anaknya apabila orang tua meninggal dunia?
Kecemasan ini kadang-kadang begitu mengganggu sehingga membuat
orang tua tidak total menerima dan mendampingi anaknya yang autis
dan juga tidak sempat berbagi perhatian pada anak yang lain.
7) Menolak keadaan
Kadang-kadang orang tua memiliki perasaan kuat menolak keadaan
ini. Penolakan ini justru dapat menyiksa dan menghabiskan energi
mereka untuk merawat dan menerima anaknya yang autis secara total.
Perasaan ini kadang-kadang dilampiaskan pada pasangan hidup atau
anak, sehingga kadang cukup membuat beban bertambah dalam
keluarga jika emosi negatif tersebut tidak segera diselesaikan.

Reaksi-reaksi emosional di atas bila tidak diolah dapat menimbulkan
interpretasi negatif. Akan tetapi apabila diolah dengan baik sebenarnya dapat
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membantu orang tua untuk menerima realita anaknya yang autis. Banyak
contoh dari orang tua yang anaknya autis memiliki reaksi-reaksi emosional
seperti di sebutkan di atas namun dalam perjalanan waktu mereka mampu
mengolah emosi-emosi negatif tersebut menjadi positif sehingga membuat
mereka

memiliki

empatisitas

terhadap

anaknya

yang

autis

dan

menumbuhkan optimisme dalam perjuangan hidup mereka.
Sebagai contoh, seorang ibu bernama Farida yang anak pertamanya
mengalami gangguan autis. Ketika mengetahui bahwa anaknya autis ia
shock, sedih, dan dunia seperti akan runtuh (Farida, 2006: 22) kendati ia
juga tetap berusaha mencari tempat terapi yang tepat untuk anaknya. Dalam
perjalanan waktu ia tidak mau larut dalam suasana tersebut. Dengan keadaan
yang demikian justru menggerakkan hatinya dan dengan tekad bulat
membuat sekolah bagi anak-anak yang kurang beruntung seperti anak autis.
Ia memiliki pengalaman mengolah emosinya yang negatif menjadi positif
dan ia mengajak kita semua khususnya para orang tua yang memiliki anak
autis untuk bersikap sabar dan terus berusaha mencari tempat pelatihan,
terapi atau sekolah yang sesuai dengan kebutuhan anak.
Selain itu, Bugi Rustamadji yang putra sulungnya mengalami
gangguan autis mengajak para orang tua untuk tidak merasa malu memiliki
anak autis dan hanya mengurungnya di rumah sepanjang hari. Dalam
perjalanan waktu ia mampu mengolah emosinya yang negatif dan justru ia
patut merasa berbangga hati diberi kepercayaan mengasuh anak yang sangat
istimewa (Rukmihapsari, 2006: 27).
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Bagi setiap orang tua, perjuangan untuk mendidik anak merupakan
sebuah panggilan hidup. Tidak ada kata menyerah dan bagaimanapun masih
banyak kemungkinan bagi anak autis untuk tumbuh menjadi anak yang
memiliki keunikan tersendiri (Safaria, 2005: 23). Bagaimanapun juga anak
dengan gangguan autis tetaplah seorang anak yang membutuhkan kasih
sayang, perhatian dan cinta dari orang tua, saudara dan keluarganya. Perlu
diakui bahwa perjuangan untuk membesarkan anak dengan gangguan autis
lebih berat tapi tidak berarti bahwa orang tua tidak sanggup melakukannya.

3. Peran orang tua
Salah satu faktor yang berperan dan menentukan perkembangan anak
autis adalah ayah dan ibu. Hubungan antara ayah dan ibu yang relatif
harmonis akan mampu membimbing anaknya yang autis. Juga adanya
kesadaran di antara ayah dan ibu untuk bertanggungjawab demi anak-anak,
adanya kerjasama, komunikasi, saling melepas egois masing-masing demi
anak-anak dan adanya kebersamaan. Bila itu terwujud akan mampu
membuat keluarga harmonis dan anak-anak akan merasa terpenuhi dalam
kasih sayang dan perhatian. (Safaria, 2005: 87-88).
Ayah dan ibu menjalin hubungan cinta yang sehat yang bersumber dari
kesadaran bersama, bahwa kedua belah pihak ikut bertanggungjawab dalam
membangun, merawat, dan memenuhi hubungan cinta yang menjadi sumber
hidup dan kebahagiaan (Safaria, 2005: 94).
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Telah dijelaskan di atas tentang tujuh reaksi emosional yang umumnya
dialami oleh orang tua yang memiliki anak autis. Reaksi emosional tersebut
jelas mempengaruhi relasi antara ayah dan ibu, relasi ayah dan ibu dengan
anak dan orang-orang yang tinggal dalam satu rumah. Reaksi emosional itu
bila dibiarkan berlarut-larut akan mengganggu keharmonisan hidup
berkeluarga. Bagaimana ayah dan ibu akan bisa menerima anaknya yang
autis bila mereka sendiri belum mampu untuk mengolah emosi-emosi yang
muncul? Bagaimana ayah dan ibu akan membantu anaknya berkembang
lebih optimal bila mereka belum mampu keluar dari belenggu tersebut?
Bagaimana ayah dan ibu akan mencurahkan perhatiannya kalau mereka
belum mampu untuk mengolah emosi-emosi negatif yang dialaminya?
Maka diharapkan ayah dan ibu sebagai orang tua yang memiliki anak
autis mampu mengolah emosi-emosi negatif yang dialaminya supaya dapat
menjalankan perannya sebagai orang tua dengan baik bagi anak-anak. Orang
tua yang tidak mampu mengolah emosi-emosi negatif yang muncul pasti
tidak dapat memperkembangkan anaknya padahal peran orang tua sangat
dibutuhkan anak. Supaya orang tua dapat berperan dengan baik dalam
mendampingi anak-anaknya khususnya anak autis maka orang tua perlu
melakukan perubahan emosi dari negatif menjadi positif.
Emosi-emosi yang muncul tersebut wajar terjadi sebagai reaksi orang
tua dengan realita bahwa anaknya mengalami gangguan autis. Akan menjadi
kurang wajar bila dibiarkan berlarut-larut. Untuk itu, akan digali
pengalaman dari ketiga pasang suami istri yang memiliki anak autis,
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bagaimana mereka mengolah emosi-emosi negatif yang muncul saat mereka
dihadapkan pada kenyataan bahwa anaknya autis.
Untuk melihat dinamika emosional responden, digunakan 2 teori yaitu
pendekatan kognitif menurut Aaron T. Beck dan kecerdasan emosi menurut
Goleman. Digunakan 2 teori tersebut sebab keduanya saling memperkaya.
Dalam teori Beck, dari masing-masing akan digali bagaimana pikiranpikiran dan perasaan-perasaan mereka berhadapan dengan realita memiliki
anak dengan gangguan autis. Pikiran yang muncul akan mempengaruhi
perasaan mereka yang tentunya berbeda antara responden yang satu dengan
responden yang lain meskipun dihadapkan pada realita yang sama.
Beck memiliki kekhasan tertentu bahwa ia melihat lebih dalam
pikiran-pikiran yang muncul yang mempengaruhi perasaan. Namun tidak
cukup berhenti pada pikiran dan perasaan saja, maka Goleman melengkapi
dengan teorinya yang berjudul kecerdasan emosi. Dalam teori Goleman,
pikiran dan perasaan negatif yang muncul diolah sehingga tidak menjadi
penghambat bagi seseorang untuk tetap berjuang dalam situasi apapun.
Goleman membantu seseorang untuk memiliki kecerdasan emosi melalui 5
(lima) tahap yaitu kesadaran diri, kemampuan mengelola emosi, optimisme,
empatisitas, dan ketrampilan sosial. Orang yang memiliki kecerdasan emosi
akan tetap mampu menghadapi setiap kesulitan hidup walaupun harus
melalui proses yang panjang.
Jadi antara Beck dan Goleman saling memperkaya dan melengkapi.
Beck melihat dari segi pikiran dan perasaan ketika berhadapan dengan suatu
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realita. Lalu pikiran dan perasaan yang muncul tidak berhenti dan
diadiamkan saja, maka Goleman menjawab dengan teorinya bahwa pikiran
dan perasaan tersebut diolah sehingga tidak menjadi penghambat dalam
hidup. Untuk lebih jelas di bawah ini akan diuraikan tentang kedua teori
tersebut.

B. Pendekatan Kognitif menurut Aaron T. Beck
Orang tua yang memiliki emosi-emosi negatif membutuhkan bantuan
orang lain untuk mampu mengolah emosi tersebut menjadi positif. Maka
dalam rangka membantu orang tua merubah emosi tersebut digunakan satu
sumber buku yang berjudul ”Autisme Pemahaman Baru untuk Hidup
Bermakna bagi Orang tua”. Dalam buku tersebut digunakan teori Aaron T.
Beck.
Menurut Beck, reaksi emosi individu dihasilkan oleh persepsi,
penafsiran, serta asumsi-asumsinya sendiri tentang suatu peristiwa. Seringkali
seseorang tidak menyadari bahwa banyak perasaan-perasaan serta emosiemosi negatif muncul dari pikiran-pikirannya. Dan seringkali justru
membiarkan pikiran diliputi oleh kejadian-kejadian yang tidak mengenakkan
dan menambahnya dengan membiarkan pikiran tersebut dipenuhi oleh
berbagai macam pikiran negatif. Peristiwa menimbulkan pikiran-pikiran
tertentu, baik negatif maupun positif yang keduanya akan berpengaruh pada
perasaan. Dengan demikian salah satu konsep mendasar yang perlu dipahami
adalah bahwa pikiran merupakan sumber munculnya perasaan. Ketika kita
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berpikir positif maka perasaan positif pun akan menghiasi suasana hati kita
(mood). Sebaliknya ketika pikiran kita lebih banyak dikuasai pikiran negatif,
maka perasaan negatif pun akan menguasai suasana hati kita (Safaria, 2005:
53). Menurut Beck (1995: 21), proses bagaimana pikiran seseorang dapat
mempengaruhi perasaan serta emosi ditunjukkan pada gambar di bawah ini.
PIKIRAN-PIKIRAN:
Anda menafsirkan peristiwa yang
terjadi dengan sederetan pikiran
yang mengalir terus dalam diri
anda. Ini disebut sebagai
”DIALOG INTERNAL” anda.

DUNIA:
Sederetan peristiwa yang bisa
saja positif, netral atau negatif.

MOOD:
Perasaan-perasaan anda diciptakan oleh pikiran-pikiran
anda tentang peristiwa yang
anda alami.

Dari gambar di atas, pada dasarnya setiap peristiwa yang terjadi
adalah netral namun setelah diolah dalam pikiran akan menimbulkan
berbagai macam penafsiran. Hal inilah yang menyebabkan setiap orang
memiliki penafsiran yang berbeda terhadap satu peristiwa yang sama. Ada
penafsiran subyektif yang dimiliki oleh setiap orang sehingga mewarnai
suatu peristiwa secara berbeda-beda.
Berhadapan dengan realita memiliki anak autis, orang tua sebagai
pihak terdekat dan paling berpengaruh bagi anak diharapkan mampu untuk
melihat peristiwa secara realistis. Orang tua yang terlalu idealis sehingga
kurang mampu menerima realita bahwa anaknya autis dapat menjadi stres.
Salah satu faktor yang dapat menimbulkan stres ialah cara kita dalam
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menilai suatu peristiwa. Jika kita cenderung menilai suatu peristiwa
sebagai suatu hal yang menyakitkan dan menyedihkan, maka perasaan
yang muncul ialah kecewa, sakit, dan selalu sedih. Sebaliknya, jika kita
menilai suatu peristiwa secara wajar dan pasti ada jalan keluarnya maka
perasaan yang muncul ialah tenang dan yakin dalam menghadapinya.
Pikiran yang positif akan memunculkan emosi yang positif, sedangkan
pikiran yang negatif akan menghasilkan emosi yang negatif pula.
Tergantung kita, apakah yang akan kita lakukan untuk menciptakan emosi
positif dan melawan stres yang menghadang kita. Artinya, kita mencoba
menyadari setiap pikiran-pikiran yang muncul pada saat menghadapi suatu
persoalan. Ini sering disebut model A-B-C. Untuk lebih jelas dapat melihat
gambar di bawah ini (Safaria, 2005: 56):

B. Interpretasi Negatif

C. Stres, takut, cemas,

Saya orang tua yang gagal
dan tidak becus mengurus
anak.

dan menyalahkan diri
sendiri.

A. Peristiwa Pencetus
Orang tua merasa kesulitan
membimbing anaknya.

B. Interpretasi Positif
Saya pasti mampu melakukan
nya, saya harus sabar dan tidak boleh menyerah. Tuhan
pasti memberikan pertolongan
pada saya.

C.Optimis
Tidak putus asa, tabah,
dan tawakal.
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Menurut model A-B-C, stres yang terjadi lebih banyak disebabkan
oleh penilaian, interpretasi, dan pikiran-pikiran negatif yang muncul pada
saat menghadapi suatu masalah. Bukan masalah penyebab utama stres
tetapi cara kita dalam menghadapi masalah tersebut.
Hal yang paling sulit untuk dikendalikan dalam hidup ialah emosiemosi negatif yang mempengaruhi pikiran dan perasaan. Emosi-emosi ini
begitu kuatnya sehingga dapat melemahkan semangat hidup untuk terus
berjuang. Apalagi bagi orang tua yang memiliki anak dengan gangguan
autism, tentulah hal ini akan menambah beban emosi yang berat dalam
hidup ini. Namun bukan berarti bahwa orang tua tidak mampu untuk
mengendalikan emosi-emosi tersebut. Untuk itulah seseorang harus cerdas
secara emosi sehingga memiliki kemampuan mengelola emosi secara baik
dan memberikan kekuatan untuk masa depan (Safaria, 2005: 71).
Berangkat dari keprihatinan itu ada keinginan untuk membantu para
orang tua yang memiliki anak autis dalam mengolah emosi-emosi negatif
yang muncul. Orang yang bisa mengolah stres adalah orang yang cerdas
secara emosi dan untuk memiliki kecerdasan emosional membutuhkan
kerelaan dan keberanian untuk berproses. Teori yang berbicara tentang
kecerdasan emosi atau Emotional Intelligence ialah Goleman. Diharapkan
dengan teori ini dapat membantu orang tua yang memiliki anak autis agar
mampu mengolah emosi-emosi negatif yang muncul menjadi emosi positif
sehingga dapat tetap mencintai dan menerima anaknya yang autis secara
total.
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C. Teori Kecerdasan Emosi menurut Goleman
Konsep kecerdasan emosi pertama kali dipopulerkan oleh Goleman
tahun 1995. Kecerdasan emosi atau Emotional Intelligence merujuk pada
kemampuan mengenali perasaan sendiri dan perasaan orang lain, kemampuan
memotivasi diri sendiri, dan kemampuan mengelola emosi dengan baik pada
diri sendiri dan dalam hubungan dengan orang lain (Goleman, 1999: 512).
Goleman (dalam Safaria, 2005: 71-72) menegaskan bahwa seseorang
sukses di dalam hidupnya bukan hanya ditentukan oleh kecerdasan intelektual
namun juga kecerdasan emosi. Kemampuan seseorang mengelola emosinya
ternyata banyak membantu kesuksesannya di masa depan.
Banyak penelitian di USA menunjukkan peranan kecerdasan
emosional jauh lebih besar dibandingkan kecerdasan kognitif

dalam

keberhasilan prestasi kerja atau karier seseorang . Kecerdasan emosional lebih
ditentukan oleh faktor perkembangan anak setelah anak tersebut dilahirkan,
seperti faktor pengaruh lingkungan, faktor pengasuhan, dan faktor pendidikan
di rumah maupun di sekolah (Hidayat, 2001: 2).
Menurut Goleman (dalam Safaria, 2005: 72-73), kecerdasan emosi
terdiri dari lima aspek yaitu
1. Kesadaran diri (self-awareness), yaitu kemampuan individu untuk
menyadari dan memahami keseluruhan proses yang terjadi dalam dirinya,
pikiran, perasaan, dan latar belakang dari tindakannya sehingga membuat
individu mampu menamakan setiap emosi yang muncul. Kesadaran diri
merupakan dasar dari seluruh aspek lainnya. Orang tua yang memiliki
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anak autis perlu dibantu dalam mengolah pikiran dan perasaannya agar
dapat menerima realita anaknya yang autis. Salah satu cara untuk
meningkatkan kesadaran diri ialah memperhatikan aspek-aspek emosi dan
membuat daftar nama emosi-emosi yang dialami sehari-hari. Berikut
contoh nama-nama emosi (Safaria, 2005: 75)
Marah
Ragu
Dengki
Sendu
Semangat
Benci
Bimbang
Sepi

Kecewa
Takut
Terharu
Letih
Optimis
Sedih
Pilu
Bangga

Damai
Khusuk
Pedih
Dendam
Gelisah
Lesu
Berani
Syok

Cinta
Malas
Pesimis
Senang
Putus asa
Trenyuh
Tenang
Rasa bersalah

Penuh harapan
Syahdu
Cemas
Iri
Resah
Galau
Mangkel
Tak berharga

2. Kemampuan mengelola emosi (managing emotions), yaitu kemampuan
individu untuk mengelola dan menyeimbangkan emosi-emosi yang
dialaminya. Khususnya emosi negatif seperti kemarahan, kecewa, dendam,
benci, dan kesedihan akan membuat individu tidak mampu berpikir secara
rasional. Interpretasi negatif orang tua yang tidak terolah dengan baik akan
berpengaruh pada anak dan dapat menimbulkan stres bagi orang tua
sendiri. Orang tua yang memiliki anak autis membutuhkan fasilitas yang
tepat agar dapat mengolah emosinya dengan baik sehingga mereka tidak
merasa sendirian dalam mendampingi anaknya yang autis.
3. Optimisme (motivating oneself), yaitu kemampuan individu untuk
memotivasi diri saat berada dalam keadaan putus asa, mampu berpikir
positif dan menumbuhkan optimisme dalam hidupnya. Kemampuan ini
membuat individu mampu bertahan dalam masalah yang membebaninya,
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mampu untuk terus berjuang ketika menghadapi hambatan yang besar,
tidak mudah putus asa dan kehilangan harapan. Orang tua yang memiliki
anak autis perlu dibantu untuk melihat dan menggali bakat-bakat atau
kemampuan dalam diri anak. Bagaimanapun, anak autis tetap memiliki
bakat tertentu yang harus digali dan dibantu untuk dikembangkan secara
lebih optimal.
4. Empati (empaty), yaitu kemampuan individu untuk memahami perasaan,
pikiran, dan tindakan anak autis berdasarkan sudut pandang orang tua;
sehingga diharapkan orang tua mampu bertenggang rasa dan mampu
membaca, serta memahami anak dari bahasa non verbal, ekspresi wajah
atau intonasi suara anaknya. Buah-buah dari empati ialah sabar, murah
hati, damai, penuh harapan, gembira, semangat, terharu, tenang dan berani.
Orang tua yang memiliki anak autis perlu dibantu untuk memupuk
empatisitas berhadapan dengan realita anaknya yang autis. Empatisitas
inilah yang akan memunculkan optimisme.
5. Ketrampilan sosial (social skill), yaitu kemampuan individu untuk
membangun hubungan secara efektif dengan orang lain, mampu
mempertahankan hubungan sosial tersebut dan menangani konflik-konflik
interpersonal secara efektif sehingga mudah berinteraksi dengan orang
lain. Maka dibutuhkan ketrampilan mendengarkan efektif, berkomunikasi
dengan efektif, dan memahami sikap-sikap yang kondusif untuk
mengembangkan hubungan sosial. Orang tua yang memiliki anak autis
perlu dibantu untuk memiliki ketrampilan sosial sehingga kendati anaknya
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mengalami gangguan autis namun orang tua tidak merasa malu dan tetap
dapat berinteraksi dengan orang lain.

Dengan semua ini diharapkan dapat menumbuhkan semangat orang
tua untuk tetap optimis dan memotivasi mereka sehingga mampu mengolah
emosi-emosi yang muncul. Akan dilihat dari masing-masing responden,
pikiran-pikiran yang muncul yang mempengaruhi perasaan-perasaan masingmasing ketika dihadapkan pada peristiwa yang sama yaitu memiliki anak
autis. Tentu saja cara mereka menghadapi peristiwa itu berbeda-beda.
Teori Aaron T. Beck digabungkan dengan teori Goleman kemudian
kedua teori tersebut digunakan untuk menimba pengalaman dari tiga pasang
suami istri yang memiliki anak autis. Diharapkan dengan kedua teori itu dapat
membantu dan lebih menguatkan responden untuk tetap mencintai dan
menerima anaknya yang autis.
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BAB III
METODOLOGI PENELITIAN

A. Rancangan Penelitian
Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif, yang diawali dengan
adanya fakta di lapangan dan adanya suatu fenomena yang ditemukan yaitu
semakin banyaknya orang tua yang memiliki anak autis. Berdasarkan
fenomena tersebut, peneliti mencoba menganalisis dengan dilandasi teori
tertentu. Teori yang dipilih ialah teori pendekatan kognitif menurut Aaron. T
Beck dan teori kecerdasan emosi menurut Goleman.
Moleong (2004: 4-9) berpendapat bahwa penelitian kualitatif memiliki
beberapa karakter antara lain:
1. Latar alamiah
Adalah latar penelitian tidak dibuat-buat tetapi berdasarkan kenyataan
yang ada sebagai keutuhan yang tidak dapat dipahami jika dipisahkan dari
konteksnya.
2. Manusia sebagai alat (instrumen) kunci
Jika menggunakan alat yang bukan manusia dan sebelumnya disiapkan
seperti penelitian kuantitatif maka sangat tidak mungkin untuk
mengadakan penyesuaian dengan kenyataan-kenyataan yang ada di
lapangan.
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3. Metode kualitatif
Metode ini digunakan karena pertimbangan: akan lebih mudah
mengadakan penyesuaian jika ada kenyataan ganda; menyajikan secara
langsung hakekat hubungan antara peneliti dengan responden. Metode ini
dapat memberikan pemahaman lebih tentang pola-pola nilai yang dihadapi
yakni perilaku responden.
4. Analisis data secara induktif
Maksudnya analisis data berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan lalu
dikaji dan dilihat hubungan yang ada kemudian ditarik kesimpulan.
5. Teori dari dasar (grounded theory)
Penelitian lebih menghendaki arah bimbingan penyusunan teori subtantif
yang berasal dari data yang terkumpul. Dengan kata lain, fakta-fakta yang
ada dapat dilihat sehingga peneliti berusaha bersikap netral.
6. Deskriptif
Maksudnya ialah data yang dikumpulkan berupa kata-kata dan bukan
angka-angka, dengan demikian laporan penelitian akan berisi kutipankutipan data untuk memberi gambaran pernyajian laporan tersebut.
7. Lebih mementingkan proses dari pada hasil yang menyebabkan hubungan
bagian-bagian yang diteliti akan jauh lebih jelas bila diamati dalam proses.
8. Desain bersifat sementara.
Desain akan terus menerus disusun sesuai dengan kenyataan di lapangan.
Alasannya ialah tidak bisa dibayangkan sebelumnya mengenai kenyataan-
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kenyataan yang ada di lapangan, tidak bisa diketahui sebelumnya dan
selanjutnya bergantung bagaimana interaksi dengan kenyataan yang ada.

B. Subjek Penelitian
Subjek penelitian yang disebut responden adalah para orang tua yang
memiliki anak dengan gangguan autism. Responden berjumlah 3 (tiga) pasang
suami istri. Subjek berusia 35 tahun – 55 tahun.

C. Metode yang Digunakan
Metode yang digunakan adalah wawancara mendalam (in depthinterview). Juga menggunakan observasi terhadap perilaku non verbal untuk
memperkaya data yang dibutuhkan sehingga diperoleh hasil berupa kata-kata
tertulis dan lisan dari responden dan perilaku yang diamati secara menyeluruh.

D. Sasaran Penelitian
Sasaran penelitian adalah para orang tua yang memiliki anak dengan
gangguan autis.

E. Langkah-langkah atau Tahap Penelitian
Langkah-langkah atau tahap penelitian kualitatif yang direncanakan
terdiri dari empat tahap, yaitu tahap pra-lapangan, tahap kegiatan lapangan,
tahap analisis intensif, dan tahap penulisan laporan (Moleong, 2000: 92-98)
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1. Tahap Pra-Lapangan
Tahap ini terdiri atas enam bagian kegiatan yang harus dilakukan yaitu
a. Menyusun rancangan penelitian yang telah disusun pada saat membuat
proposal penelitian.
b. Memilih lapangan penelitian yang dimulai setelah proposal penelitian
disetujui.
c. Mengurus perizinan yaitu dengan meminta kesediaan subyek untuk
dijadikan subyek penelitian dan nantinya hasil ini akan dijadikan
sebagai bahan penulisan skripsi.
d. Memilih dan memanfaatkan informan, ialah orang yang dapat
memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian.
Orang-orang tersebut ialah kakak responden, rekan kerja responden
dan saudara dekat responden.
e. Menyiapkan perlengkapan penelitian seperti tape untuk merekam
selama pembicaraan berlangsung, buku untuk mencatat hal-hal yang
sekiranya perlu dicatat misalnya bahasa tubuh responden. Ini dilakukan
untuk memperlancar jalannya proses wawancara.
Digunakan nama samaran bagi responden apabila namanya tidak ingin
disebut.
2. Tahap Kegiatan Lapangan
Dilakukan tahap ini pada saat penelitian terjadi.
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3. Tahap Analisis Intensif
Tahap ini dimulai setelah data terkumpul. Pada tahap ini terdapat kegiatan
membaca, menelaah dan mempelajari data yang terkumpul.
4. Tahap Penulisan Laporan
Tahap ini dilakukan setelah semua data tersusun dengan baik sehingga
dapat ditarik kesimpulan yang sesuai dengan permasalahan yang diangkat.

F. Sumber Data atau Responden dan Teknik Pemilihannya
Penelitian yang dilakukan adalah kualitatif maka sumber data yang
dipakai adalah kata-kata dan tindakan.
Data yang dicatat melalui wawancara dan pengamatan selama proses
wawancara berlangsung. Yang menjadi fokus penelitian ini adalah bahasa non
verbal dari responden selama wawancara berlangsung.

G. Teknik Pengumpulan Data
Teknik pengumpulan data dengan wawancara. Jenis wawancara yang
digunakan ialah wawancara dengan petunjuk umum wawancara artinya bahwa
pewawancara harus membuat kerangka dan garis besar pokok yang akan
ditanyakan dalam proses wawancara.
Bentuk wawancara yang digunakan ialah wawancara terbuka artinya
bahwa responden tahu bahwa ia sedang diwawancarai untuk penelitian.
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H. Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data
Suatu penelitian menjadi ilmiah bila data yang diperoleh terbukti
keabsahannya atau trustworthiness (Sumaryanto, 2003). Penelitian ini
menggunakan kriteria derajat kepercayaan yang menuntut penelitian kualitatif
agar dapat dipercaya oleh pembaca secara kritis dan dapat dibuktikan oleh
orang-orang yang menyediakan informasi yang telah dikumpulkan selama
penelitian berlangsung.
Teknik yang akan digunakan untuk memastikan derajat kepercayaan dari
data kualitatif yang diperoleh adalah triangulasi sumber. Triangulasi berarti
verifikasi penemuan melalui informasi dari berbagai sumber, menggunakan
metode dalam pengumpulan data, dan sering juga oleh beberapa peneliti
(Sumaryanto, 2003). Sedangkan triangulasi sumber berarti data yang
terkumpul dicocokkan dengan sumber data atau responden.

I. Teknik Analisis/Pengolahan Data
Teknik yang digunakan adalah teknik analisis data kualitatif. Menurut
Miles dan Huberman (dalam Sumaryanto, 2003: 21) teknik analisis data
kualitatif adalah data yang berupa kata-kata dan bukan rangkaian angkaangka.
Analisis data kualitatif dibagi dalam tiga tahap yaitu
1. Reduksi data adalah proses pemilihan, pemusatan perhatian pada
penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data ”kasar” yang
muncul dari catatan di lapangan selama wawancara.
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2. Penyajian data ialah sekumpulan informasi yang tersusun dan memberi
kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan.
3. Menarik kesimpulan / verifikasi dari data yang sudah tersaji dengan
teratur.
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BAB IV
INFORMASI TENTANG RESPONDEN
DAN LAPORAN HASIL WAWANCARA

Bab ini menyajikan informasi tentang responden yang diperoleh
berdasarkan catatan lapangan selama wawancara dengan menggunakan teknik
wawancara dan observasi tingkah laku non verbal. Laporan wawancara terdapat
pada lampiran.

A. Responden pasangan suami istri Bapak Yanto dan Ibu There
1. Responden bernama Bapak Yanto (nama samaran)
Tanggal

: 15 November 2006

Tempat

: SMP Stella Duce

Status Responden

: Bapak dari Ardi (autis)

Pengantar
Kepada Bapak Yanto diucapkan terima kasih karena telah bersedia
menjadi responden dalam penelitian ini. Pada kesempatan ini disampaikan
kembali maksud pembicaraan yang akan dilakukan yaitu ingin mengetahui
pengalaman hidup responden sebagai orang tua (bapak) yang memiliki anak
autis dengan segala pergulatannya.
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Identitas responden
Nama

: Bapak Yanto (nama samaran)

Tempat tanggal lahir

: Yogyakarta, 19 September 1958

Pendidikan

: AKPRIN dan UP 45

Pekerjaan

: Pegawai Pemda Kota

Jenis kelamin

: Laki-laki

Alamat

: Perumahan Griya Arga Permai

Agama

: Katolik

Suku bangsa

: Jawa

Penampilan

: Rapi, berwibawa, santai.

Latar belakang
Responden adalah anak tunggal. Meskipun sebagai anak tunggal,
responden tidak merasa bahwa orang tuanya memanjakannya. Justru,
responden dilatih dari kecil untuk hidup mandiri. Ayahnya adalah seorang
tentara, pernah menjadi komando pasukan tempur. Responden jarang bertemu
dengan ayahnya bahkan selama 20 tahun tidak selalu bersama ayahnya dan
kalau bertemu hanya sebentar. Pada saat responden lahir, ayahnya berada di
Aceh. Pada saat responden di Taman Kanak-kanak, ayahnya berada di Irian.
Karena ayahnya seorang tentara maka sejak kecil responden hidup dalam
komplek keluarga tentara. Selain itu, hubungannya dengan masyarakat sekitar
cukup dekat.
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Bagi responden, pendidikan untuk anak-anaknya juga tetap merupakan
hal yang pokok. Untuk Ari anaknya yang sulung, apapun keinginannya
dipersilahkan. Apa saja akan dilakukan responden demi anak-anak. Kalau
untuk pendidikan, responden mengakui dirinya memang keras tetapi bukan
untuk menyiksa anak tapi untuk disiplin diri demi kebaikan anaknya dan tetap
ada batas.
Responden menghabiskan masa Taman Kanak-kanak di PERSID
Magelang pada tahun 1962. Lulus Sekolah Dasar Budi Utomo Blunyah tahun
1970. Tahun 1970-1973 melanjutkan di Sekolah Menengah Pertama Negeri 6
Jetis. Setelah itu, responden melanjutkan di Sekolah Menengah Atas St.
Thomas Timoho tahun 1973-1976. Setelah selesai, responden melanjutkan
pendidikan ke Akademi Perindustrian (AKPRIN) dan lulus tahun 1981. Lalu
bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil di Dinas Peternakan. Tahun 1996 ia
melanjutkan kembali pendidikan di Fakultas Ekonomi Universitas Proklamasi
dan lulus tahun 2000. Setelah lulus langsung bekerja di Badan Pengawasan
Keuangan Daerah (BPKD). Kendati sebagai anak tunggal, responden sudah
bisa mencari uang sendiri sejak Sekolah Menengah Atas. Pada saat kuliah di
AKPRIN, responden sudah menjadi wartawan di Kedaulatan Rakyat dengan
kolom khusus tentang Pembinaan Pemuda dan Remaja, juga ia aktif di
Pramuka. Sejak tahun 1982-1985, responden sudah berstatus pegawai honorer
daerah dan juga wartawan di Kedaulatan rakyat.
Dalam keluarga juga sudah ditanamkan sikap percaya. Responden
adalah orang yang mudah bergaul dengan siapa saja, ramah, disiplin, dan
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mudah percaya pada orang lain, mudah membantu orang lain yang
membutuhkan pertolongannya, dan mempunyai perhatian yang besar pada
keluarganya. Hal ini nampak dalam wawancara yang dilakukan bersama
responden. Responden selalu menciptakan suasana rileks dengan humor yang
dimilikinya. Selain itu, ia juga kelihatan rapi, sopan, dan santai dalam
membina persahabatan.
Dalam perjalanan waktu banyak orang heran karena sebagai kepala
keluarga, responden mau dengan rela mencuci pakaian, memasak dan setrika.
Bagi responden, pekerjaan seperti itu bukan hanya pekerjaan wanita namun
juga laki-laki bisa melakukannya asalkan memiliki kemauan.
Penutup
Kepada Bapak Yanto diucapkan terimakasih karena telah bersedia
membagikan pengalamannya dengan penuh ketulusan dan keikhlasan.
Pembicaraan ini diakhiri dengan janji untuk bertemu pada kesempatan lain.

2. Responden bernama Ibu There (nama samaran)
Tanggal

: 9 November 2006.

Tempat

: SMP Stella Duce

Status

: Ibu dari Ardi (autis)

Pengantar
Ibu There adalah istri dari Bapak Yanto yang memiliki dua anak, anak
yang bungsu mengalami gangguan autis. Kepada Ibu There diucapkan
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terimakasih karena telah bersedia menjadi responden dalam penelitian ini. Ibu
dua anak ini terlibat dalam berbagai kegiatan antara lain pramuka sampai
sekarang. Responden bekerja di perpustakaan Sekolah Menengah Pertama
Stella Duce. Sebelumnya, pernah mengajar di sekolah tersebut berhenti selama
10 tahun karena ingin sepenuhnya mencurahkan perhatian dan kasihnya pada
anaknya yang autis. Setelah anaknya mulai mandiri dan sekolah di SLB
Pembina kelas 3, responden mulai bekerja lagi.
Sebagai langkah awal, dijelaskan pada responden perihal tujuan
wawancara ini meskipun sebelumnya pada waktu perkenalan dan perizinan,
sudah diungkapkan tentang maksud dan tujuan wawancara yang akan
diadakan. Maksudnya untuk mengetahui pengalaman dan pergulatan hidup
responden sebagai orang tua (ibu) yang mempunyai anak autis.

Identitas responden
Nama

: Ibu There

Tempat tanggal lahir : Yogyakarta, 31 Januari 1964
Pendidikan

: S1 Universitas Sanata Dharma

Jenis kelamin

: Perempuan

Alamat

: Perumahan Griya Arga Permai

Agama

: Katolik

Suku bangsa

: Cina-Jawa

Penampilan

: Rapi, berwibawa, santai.

Pekerjaan

: Perpustakaan SMP Stella Duce
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Latar belakang
Ibu There adalah anak pertama dari empat bersaudara, adiknya yang
bungsu laki-laki. Hingga saat ini adiknya yang nomor tiga tinggal di Amerika
dan belum menikah.
Responden memulai pendidikannya di Taman Kanak-kanak St. Yusuf
Yogyakarta pada tahun 1969. Lalu melanjutkan pendidikan Sekolah Dasar di
St. Yusuf Yogyakarta. Pada waktu responden kelas III, SD St. Yusuf pindah
ke SD Tarakanita Bumijo lalu ikut pindah ke SD Tarakanita. SMP di Stella
Duce. Melanjutkan di SMA Stella Duce 1. Setelah lulus SMA, melanjutkan di
Universitas Sanata Dharma. Setelah lulus lalu kembali ke SMP Stella Duce
untuk bekerja.
Sejak kecil, responden sudah memiliki banyak teman, baik di rumah,
sekolah, gereja maupun di lingkungan sekitarnya. Selama berorganisasi,
responden sudah terbiasa menjadi pemimpin dalam acara apapun, minimal
menjadi sekretaris. Responden juga mudah untuk bergaul di manapun ia
berada sehingga ia memiliki banyak teman. Selain itu, orang tuanya selalu
memberikan kebebasan yang bertanggungjawab kepadanya untuk bergaul
dengan siapapun meskipun responden sebagai anak sulung.
Sebagai orang tua, responden menginginkan yang terbaik untuk anakanaknya. Tentu saja sebagai seorang ibu yang memiliki anak autis, responden
juga menyesuaikan pendidikan untuk anaknya yang autis yaitu pendidikan
yang sesuai dengan situasi anaknya dan mengarah untuk perkembangan diri
anaknya. Sebagai seorang ibu dari anak autis, responden tidak mengharapkan
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sesuatu yang besar terjadi pada anaknya atau menuntut sesuatu yang lebih dari
anaknya tapi menerima anaknya seperti apa adanya dan mengusahakan yang
terbaik untuk anaknya.
Responden memiliki sifat periang. Responden mudah akrab dengan
siapa saja saat perjumpaan pertama dan bisa berbincang-bincang layaknya
orang yang sudah lama saling mengenal. Apabila berbicara, responden selalu
tampak riang dan bergurau. Dari beberapa kali bertemu dengan responden,
bisa dirasakan bahwa sebenarnya pergulatannya sampai fase penerimaan dan
pasrah dengan keadaan anaknya yang autis merupakan suatu perjuangan.
Responden bisa menerima dengan sungguh keadaan anaknya yang autis. Hal
itu nampak dari sikap dan kata-kata saat responden berinteraksi dengan
anaknya yang autis.

Penutup
Kepada Ibu There diucapkan terimakasih karena telah bersedia
membagikan pengalamannya dengan penuh ketulusan. Pembicaraan ini
diakhiri dengan janji untuk bertemu pada kesempatan lain.

B. Responden pasangan suami istri Bapak Andi – Ibu Anti
1. Responden bernama Bapak Andi
Tanggal

: 23 November 2006.

Tempat

: Perumahan Lojajar Indah

Status

: Bapak dari Agatha (autis)
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Pengantar
Bapak Andi adalah suami dari Ibu Anti yang memiliki dua anak dan
anak bungsunya mengalami gangguan autis. Bapak Andi bekerja sebagai
konsultan yang kantornya berada di Deresan.
Kepada Bapak Andi diucapkan terimakasih karena telah bersedia
menjadi responden dalam penelitian ini. Pada kesempatan ini dilakukan
perkenalan identitas diri dan penjelasan tujuan wawancara kepada responden
sekaligus meminta izin untuk mengadakan wawancara. Maksud dan tujuan
wawancara ini adalah ingin mengetahui pengalaman dan pergulatan hidup
sebagai orang tua (ayah) yang mempunyai anak autis dengan situasi
masyarakat yang secara umum belum semuanya mengetahui tentang autis.

Identitas responden
Nama

: Bapak Andi

Tempat tanggal lahir : Wonosari, 2 September 1953
Pendidikan

: S1 Universitas Atmajaya Yogyakarta

Jenis kelamin

: Laki-laki

Alamat

: Perumahan Lojajar Indah

Agama

: Katolik

Suku bangsa

: Jawa

Penampilan

: Santai.

50

Latar belakang
Bapak Andi adalah anak pertama dari tiga bersaudara. Kedua adiknya
perempuan dan sudah berkeluarga.
Responden menginginkan yang terbaik untuk anak-anaknya termasuk
untuk anaknya yang autis. Bagi responden, apapun keadaan anak-anaknya,
mereka tetap memiliki hak untuk mengenyam pendidikan demi masa depan
mereka tentu saja pendidikan yang sesuai dengan situasi anaknya dan
mengarah untuk hidup anaknya ke depan. Secara khusus untuk anaknya yang
autis, responden juga ingin mencarikan sekolah untuk anaknya sehingga
anaknya yang autis tetap dapat berkembang.
Dengan pekerjaannya sebagai konsultan, responden dapat menjalin
relasi dengan banyak orang. Selain itu, responden juga aktif di lingkungan dan
diberi kepercayaan untuk menjadi ketua lingkungan. Responden memiliki sifat
terbuka, mudah bergaul, dan cepat kenal dengan orang termasuk yang baru
dijumpainya apalagi bagi responden kalau orang tersebut juga mudah untuk
diajak bicara. Dalam kesehariannya pembawaan diri responden santai, tenang,
dan humoris. Hal ini dapat dirasakan saat diadakan wawancara dengannya dan
responden langsung menanggapi dan terbuka menceritakan pengalaman
hidupnya.
Dari beberapa kali pertemuan dengan responden, juga dirasakan bahwa
pergulatan batin responden berhadapan dengan anaknya yang autis merupakan
perjalanan panjang dan membutuhkan pengorbanan apalagi karena anaknya
perempuan. Di tengah-tengah kesibukannya sebagai konsultan, responden
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tetap memberikan perhatian pada kedua anaknya terlebih pada anaknya yang
autis. Setiap hari, responden selalu mengantar dan menjemput anaknya yang
autis untuk sekolah di SLB kecuali kalau responden ada keperluan lain maka
anaknya sementara dititipkan di tempat adiknya dan baru sore hari dijemput.
Responden juga mengajak anaknya yang sulung untuk turut memperhatikan
dan menjaga adiknya. Terlebih responden mempunyai harapan pada anaknya
yang sulung agar kelak setelah responden dan istrinya meninggal dunia,
anaknya yang sulung menjadi orang tua bagi anaknya yang autis. Responden
berharap agar kelak anaknya yang sulung mendapat isteri yang baik, yang
tidak hanya menerima anaknya tapi juga menerima keluarganya termasuk
keadaan anak yang autis.
Saat beberapa kali datang ke rumah responden, dapat terlihat langsung
sikap dan kata-kata responden pada anaknya yang autis. Kendati responden
mengatakan sudah bisa menerima keadaan anaknya yang autis namun
terkadang masih terdengar kata-kata yang menandakan kelelahan batin yang
dialami responden terlebih bila anaknya yang autis tersebut temper tantrum
dan saat itu responden juga dalam keadaan lelah. Apalagi bagi responden yang
kadang terlintas kalau melihat teman-teman sebaya anaknya sudah bisa kesana
kemari, sudah bisa naik motor, dan sudah hampir lulus SD, responden sedih
sementara anaknya masih sangat tergantung pada orang tuanya. Responden
juga merasa ”nelongso” kalau melihat anaknya yang autis bergaulnya dengan
anak-anak kecil dan masih sangat kekanak-kanakan.
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Penutup
Kepada Bapak Andi diucapkan terimakasih atas sharing dan
kerelaannya untuk terbuka membagikan pengalaman hidupnya sehubungan
dengan anaknya yang autis. Pembicaraan diakhiri dengan janji untuk bertemu
pada kesempatan lain.

2. Responden bernama Ibu Anti
Tanggal

: 23 November 2006.

Tempat

: Perumahan Lojajar Indah

Status

: Ibu dari Agatha (autis)

Pengantar
Ibu Anti adalah istri dari Bapak Andi yang memiliki dua anak, anak
kedua perempuan mengalami gangguan autis. Sekarang ini bekerja sebagai
dosen di Universitas Negeri Yogyakarta.
Kepada Ibu Anti diucapkan terimakasih karena telah bersedia menjadi
responden dalam penelitian ini. Pada kesempatan ini dilakukan perkenalan
identitas diri dan penjelasan tujuan wawancara kepada responden sekaligus
meminta izin untuk mengadakan wawancara. Maksud dan tujuan wawancara
ini adalah ingin mengetahui pengalaman dan pergulatan hidup sebagai orang
tua (ibu) yang mempunyai anak autis dengan situasi masyarakat yang secara
umum belum semuanya mengetahui tentang autis.
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Identitas responden
Nama

: Ibu Anti

Tempat tanggal lahir

: Bantul, 6 Januari 1965

Pendidikan

: S2 Universitas Negeri Yogyakarta

Jenis kelamin

: Perempuan

Alamat

: Perumahan Lojajar Indah

Agama

: Katolik

Suku bangsa

: Jawa

Penampilan

: Santai.

Latar belakang
Ibu Anti adalah anak ketiga dari lima bersaudara. Semua sudah
berkeluarga.
Responden memiliki sifat tenang, santai, dan terbuka. Ini nampak pada
saat berwawancara, dimana responden langsung menanggapi dan terbuka
menceritakan pengalaman hidupnya sehubungan dengan anaknya yang autis
padahal sebelumnya belum pernah bertemu dan berkenalan.
Selama beberapa kali bertemu dengan responden, muncul kesan dari
ungkapan responden bahwa pergulatan batin responden sungguh berat terlebih
karena anaknya perempuan. Namun di tengah-tengah kesibukannya sebagai
dosen, responden tetap memberi perhatian kepada kedua anaknya. Hal itu
nampak dari sikap dan kata-kata terhadap anaknya yang autis. Sungguh,
responden menyayangi anaknya kendati responden juga menyadari bahwa
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kadang kurang sabar menghadapi dan mendampingi anaknya. Kendati
demikian, responden

terkadang masih mengeluarkan kata-kata yang

menunjukkan kelelahan batin dalam merawat anaknya yang autis. Apalagi
bagi responden yang kadang terlintas kalau melihat teman-teman sebaya
anaknya sudah bisa kesana kemari, sudah bisa naik motor dan sudah hampir
lulus SD, responden sedih sementara anaknya masih sangat tergantung pada
orang tuanya.

Penutup
Kepada Ibu Anti diucapkan terimakasih karena telah bersedia membagikan
pengalamannya dengan penuh ketulusan dan keikhlasan. Pembicaraan ini diakhiri
dengan janji untuk bertemu pada kesempatan lain.

C. Responden Pasangan suami istri Bapak Awan – Ibu Rini
1. Responden bernama Bapak Awan
Tanggal

: 18 November 2006

Tempat

: Jl. Katamso

Status

: Ayah dari Aris (autis)

Pengantar
Bapak Awan adalah suami dari Ibu Rini yang memiliki dua anak dan
anak yang bungsu mengalami gangguan autis. Sekarang ini responden bekerja
sebagai dosen di Universitas Sanata Dharma.
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Kepada Bapak Awan diucapkan terimakasih karena telah bersedia
menjadi responden dalam penelitian ini. Data yang diperoleh selain dari
responden, juga dari istri, kakak responden yang tinggal dekat dengan
responden, dan dari seorang dosen teman responden mengajar.

Identitas responden
Nama

: Bapak Awan

Tempat tanggal lahir

: 29 April 1966

Pendidikan

: S1 Universitas Sanata Dharma

Jenis kelamin

: Laki-laki

Alamat

: Jl. Katamso

Agama

: Katolik

Suku

: Jawa

Penampilan

: Serius

Pekerjaan

: Dosen Universitas Sanata Dharma

Latar belakang
Responden adalah anak bungsu dari enam bersaudara. Semua
kakaknya sudah berkeluarga.
Responden memulai pendidikannya di SD Kanisius pada tahun 19731979. Setelah lulus SD, masuk SMP Pangudi Luhur dari tahun 1973-1982.
Lulus SMP, melanjutkan di SMA De Britto dari tahun 1982-1985. Setelah
lulus SMA, melanjutkan kuliah di Universitas Sanata Dharma.
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Sebagai orang tua, responden juga ingin memberikan yang terbaik
untuk anak-anaknya. Bagi responden pendidikan juga tetap menjadi nomor
satu. Untuk anaknya yang autis, responden tetap ingin memberikan
pendidikan yang sesuai dengan keadaan anaknya. Responden berusaha
semaksimal mungkin untuk memberikan yang terbaik bagi kedua anaknya.
Responden memiliki sifat pendiam, tidak banyak bicara, dan bagi yang
belum mengenal akan menilai responden sebagai orang yang kaku dan cuek
namun kalau sudah mengenal akan menilai berbeda. Ketika datang ke rumah
untuk wawancara, responden bisa ditemui dua kali. Selama wawancara
berlangsung tampak responden bersikap sabar dan berinteraksi dengan
anaknya yang autis yang menunjukkan sikap penerimaan dari responden
terhadap anaknya.

Penutup
Kepada Bapak Awan diucapkan terimakasih atas sharing dan
kerelaannya untuk terbuka membagikan pengalaman hidupnya sehubungan
dengan anaknya yang autis. Pembicaraan diakhiri dengan janji untuk bertemu
pada kesempatan lain.

2. Responden bernama Ibu Rini (nama samaran)
Tanggal

: 16 November 2006

Tempat

: Jl. Katamso

Status

: Ibu dari Aris (autis)
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Pengantar
Ibu Rini adalah seorang ibu yang memiliki dua anak. Anak yang
sulung mengalami gangguan autism. Sekarang ini responden bekerja di
Rumah Sakit Panti Rapih.
Kepada Ibu Rini diucapkan terimakasih karena telah bersedia menjadi
responden dalam penelitian ini. Pada kesempatan ini dijelaskan tujuan
wawancara meskipun sebelumnya pada waktu perkenalan dan perijinan sudah
diungkapkan maksud dan tujuan wawancara yang akan diadakan yaitu ingin
mengetahui pergulatan hidup responden sebagai ibu yang memiliki anak autis.

Identitas responden
Nama

: Ibu Rini

Tempat tanggal lahir

: Solo, 3 Agustus 1969

Jenis kelamin

: Perempuan

Alamat

: Jl. Katamso

Agama

: Katolik

Suku

: Jawa

Penampilan

: Santai, rapi

Pekerjaan

: Rumah Sakit Panti Rapih

Latar belakang
Responden adalah anak kedua dari tiga bersaudara. Kakak dan adiknya
sudah berkeluarga.
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Responden

memulai

pendidikannya

di

Taman

Kanak-kanak

Marsudirini dan SD Marsudirini Solo satu tahun kemudian ayahnya pindah
tugas ke Surabaya maka responden bersama keluarganya ikut pindah ke
Surabaya. Responden masuk kelas dua di SD Untung Suropati Surabaya.
Lulus SD, responden melanjutkan di SMP dan SMA Untung Suropati
Surabaya sampai selesai. Setelah lulus SMA, responden melanjutkan kuliah di
AA YKPN Yogyakarta.
Sejak kecil, responden memiliki banyak teman baik di rumah, sekolah,
lingkungan gereja maupun masyarakat setempat. Sewaktu masih remaja
responden aktif mengikuti kegiatan-kegiatan meskipun responden mengakui
dirinya adalah tipe orang yang pemalu dan kurang percaya diri tapi bagi
responden itu bukan halangan untuk bergaul. Responden ingin menambah
pengalaman melalui kegiatan yang diikutinya meskipun responden termasuk
orang yang tidak dominan.
Responden dapat dengan mudah bergaul di mana dan dengan siapa
saja sehingga memiliki banyak teman. Sejak kecil, orang tuanya menanamkan
kebebasan yang bertanggungjawab kepada responden untuk bergaul dengan
siapapun tanpa memandang suku, agama, dan lainnya.
Sebagai orang tua, responden juga ingin memberikan yang terbaik
untuk anak-anaknya. Bagi responden, pendidikan juga tetap menjadi nomor
satu. Untuk anaknya yang autis, responden tetap ingin memberikan
pendidikan untuk anaknya. Bagi responden, pendidikan itu tidak harus selalu
formal seperti TK, SD, SMP dan SMA tetapi juga dengan pendidikan yang
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lain disesuaikan dengan keadaan anak. Responden berusaha semaksimal
mungkin untuk memberikan yang terbaik bagi kedua anaknya.
Responden memiliki sifat periang, supel, dan humoris. Kesan pertama
bertemu dengan responden langsung akrab. Kami berbincang-bincang seperti
dua orang yang sudah lama saling mengenal. Apabila berbicara, responden
selalu tampak riang dan bergurau. Selama beberapa kali bertemu dengan
responden, sangat terasa bahwa responden berjuang bukan hanya setelah
anaknya didiagnosa autis tetapi juga sebelum anaknya didiagnosa karena
banyak pihak selalu mengatakan bahwa anaknya tidak ada masalah. Selama
wawancara, terlihat responden bersikap sabar dan berinteraksi dengan anaknya
yang autis yang menunjukkan bahwa ia sungguh menerima anaknya yang
autis apa adanya.

Penutup
Kepada Ibu Rini diucapkan terimakasih atas sharing dan kerelaannya
untuk terbuka membagikan pengalaman hidupnya sehubungan dengan
anaknya yang autis. Pembicaraan diakhiri dengan janji untuk bertemu pada
kesempatan lain.
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BAB V
RINGKASAN HASIL PENELITIAN
DAN PEMBAHASAN

Bab ini menyajikan ringkasan hasil penelitian dan pembahasan hasil
penelitian yang diperoleh dengan teknik wawancara mendalam dan observasi
seperti yang telah disajikan dalam bab IV.

A. Responden pasangan suami istri Bapak Yanto dan Ibu There
1. Responden Yanto
a. Ringkasan hasil penelitian
Responden adalah anak tunggal. Meskipun anak tunggal,
namun responden tidak menjadi manja apalagi ayahnya seorang
tentara. Sejak kecil ayahnya mengajar responden untuk hidup mandiri.
Orang tuanya selalu menekankan bahwa pendidikan itu sangat penting
sehingga orang tuanya memberi kebebasan dan kepercayaan pada
responden untuk sekolah di mana saja dan keluar biaya berapa saja
demi pendidikan responden. Lahir sebagai anak tunggal dan putra
tentara, responden dilatih untuk bergaul dengan siapa saja tanpa pilihpilih termasuk dengan teman yang memiliki keyakinan lain. Ini
nampak dalam diri responden selama berwawancara dan bertemu
dengannya dalam kegiatan lain. Ia cepat akrab dengan siapa saja. Dari
penampilannya, responden tipe orang yang rapi, sopan tapi santai.
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Dalam pekerjaan rumah, ia juga membagi tugas dengan istrinya seperti
mencuci baju, masak, bersih-bersih rumah dan setrika. Baginya
pekerjaan itu tidak hanya dilakukan oleh wanita saja tapi juga pria.
Sebagai kepala keluarga, responden menekankan pendidikan
dalam keluarganya. Ia berusaha semaksimal mungkin agar anaknya
mengenyam pendidikan yang lebih tinggi dari orang tuanya karena
baginya pendidikan merupakan hal yang pokok.
Dengan situasi anaknya yang mengalami gangguan autism,
responden

juga menekankan

pendidikan

yang sesuai

dengan

kebutuhannya. Responden tidak menuntut anaknya yang autis untuk
seperti anak normal tetapi menyesuaikan pendidikan dengan keadaan
anaknya.

b. Dinamika Emosional Bapak Yanto
Tiga hari setelah istrinya melahirkan anak kedua, responden
dipanggil oleh dokter dan diberitahu bahwa anaknya selalu muntah
setiap minum ASI dan menurut standar pelayanan Rumah Sakit harus
dilakukan pemeriksaan. Maka anaknya di USG dan CT-Scan lalu
diketahui bahwa anaknya menderita hidrocephalus. Saat itu responden
menyadari berbagai gejolak yang muncul dalam pikiran dan
perasaannya. Ia mengalami keraguan apakah akan mampu menghadapi
semua realita yang ada dan ia merasa sedih, bingung, dan yang paling
berat adalah memberitahu istrinya bahwa anak harus dioperasi.

62

Sebagai seorang suami, responden betul-betul menyiapkan diri baik
dari segi kejiwaan dan juga menyiapkan istrinya. Responden
membantu istrinya agar dapat menerima dengan ”legowo” keadaan
anaknya. Istrinya memang nampak menerima ini dengan tenang namun
ibu mana yang rela melihat anaknya seperti itu. Pikiran dan perasaan
yang dialami responden dapat dilihat pada gambar di bawah ini:
PIKIRAN-PIKIRAN:
Apakah saya kuat dan mampu
menerima kenyataan yang berat
ini? Bagaimana saya menyampaikan pada isteri saya bahwa anak
harus menjalani operasi?

DUNIA:
Anak hidrocepalus

MOOD:
Sedih, bingung, berat.

Pada umur 1 minggu anaknya menerima sakramen baptis dan
minyak suci dan umur 15 hari menjalani operasi yang pertama lalu
dipasang selang pada otaknya. Sampai usia 4 tahun anaknya sudah
menjalani operasi selama 7 kali.
Peristiwa lain yang membuat responden berat adalah saat
anaknya berumur 1,5 tahun akan menjalani operasi yang ketiga
bersamaan dengan ibunya masuk Rumah Sakit karena lever dan ginjal.
Situasi itu terasa berat karena ibu dan anaknya harus sama - sama
berada di Rumah Sakit dan Intensive Care Unit yang sama. Waktu itu,
responden mengeluh betapa beratnya hidup ini, dan dia berdoa mohon
petunjuk kepada Tuhan. Bila ini memang kehendak Tuhan, responden
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mohon kekuatan dan jalan keluar baginya sekeluarga untuk
menghadapi semua ini. Tuhan mendengarkan doa responden. Anaknya
boleh dipindah ke ruang lain tapi harus ber-AC.
Ini dapat dilihat dalam gambar di bawah ini:
PIKIRAN-PIKIRAN:
Betapa berat cobaan hidup
yang Kau berikan ya Tuhan.
Beri kami jalan keluar dan
kekuatan untuk hadapi ini.

DUNIA:
Anak operasi ketiga,
ibu sakit ginjal dan
lever.

MOOD:
Sedih, bingung, gelisah,
tetapi tetap pasrah dan
percaya pada Tuhan.

Saat berusia 4 tahun, anaknya belum bisa bicara namun sudah
bisa jalan. Kalau ditinggal ibunya, anak cuek dan tidak menangis tidak
seperti anak kecil lainnya, kalau dimasukkan dalam box diam saja, bila
diajak bicara sering tidak melihat lawan bicara. Kejanggalan lain
semakin dirasakan saat anaknya masuk play group dan TK terlihat
hiperaktif dan selalu mengikuti gurunya ke manapun pergi sehingga
gurunya tidak bisa mengajar. Lalu anak dipindah ke TK lain tetapi
akhirnya juga dipindah lagi karena melihat ada yang aneh dalam diri
anaknya. Beberapa kali anaknya dibawa ke dokter dan psikiater untuk
dikonsultasikan. Seorang dokter mengatakan bahwa hanya butuh
pengawasan khusus karena hiperaktif dan cenderung bermain sendiri.
Waktu di TK nol besar tingkah laku yang demikian semakin kuat, anak
bertingkahlaku semaunya sendiri, bila makan dan minum di kelas tidak
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menunggu lainnya. Dia keluar masuk kelas tanpa memperhatikan
gurunya yang sedang mengajar. Lalu responden membawa anaknya ke
Pusat Penelitian Psikologi Universitas Gajah Mada untuk diperiksa.
Saat itu dikatakan tidak ada masalah hanya butuh terapi dan
penanganan khusus. Karena hiperaktifnya semakin kuat maka anaknya
dikeluarkan dari sekolah tersebut, isterinya shock karena anaknya
dikeluarkan. Ini dapat dilihat dalam gambar ini:
PIKIRAN-PIKIRAN:
Ada apa dengan anak saya?
Mengapa perilaku anak saya
aneh? Saya harus cari jawabnya.

DUNIA:
Perilaku anak
tampak aneh dan
hiperaktif.

MOOD:
Cemas dan khawatir,
bingung.

Responden kembali membawa anaknya ke dokter anak dan
dirujuk ke Rumah Sakit Bantul lalu diperiksa dengan alat untuk
melihat kemampuan otaknya. Saat itu diketahui kalau anaknya autis.
Saat itu kembali muncul berbagai emosi dalam diri responden dan
juga kekhawatiran akan masa depan anaknya kelak. Kebingungan
responden untuk mendampingi istri dan anak sulungnya karena bagi
responden yang berat ialah mendampingi istrinya dan anaknya yang
sulung untuk menerima keadaan tersebut. Situasi yang dialami
responden dapat dilihat dalam gambar di bawah ini:
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PIKIRAN-PIKIRAN:
Bagaimana saya harus mendampingi isteri dan anak sulung saya?
Bagaimana menanamkan iman
pada anaknya? Bagaimana kelak
anaknya menyambut komuni?
Bagaimana bila saya dan istri
meninggal dunia terlebih dahulu?

DUNIA:
Anak autis

MOOD:
Bingung, cemas,
khawatir.

Peristiwa yang datang silih berganti dalam hidup responden
disadari sepenuhnya sebagai rencana Tuhan atas dirinya. Pikiranpikiran dan perasaan-perasaan negatif yang muncul justru membuat
responden tidak terpuruk dalam kesedihannya. Responden tidak ingin
terlalu lama terbelenggu pada penderitaannya maka responden bangkit
dan mengolah emosi-emosi tersebut. Dari ketakutan, ketidakmampuan,
kebingungan, kesedihan, kecemasan, dan kekhawatiran pada anaknya,
responden mengajak istrinya untuk bersatu menerima kenyataan yang
ada meskipun terasa menyakitkan. Responden menghadapi dan
mengolah situasi ini sehingga memiliki keyakinan bahwa dirinya
mampu menghadapi semua.
Bagi responden rencana Tuhan itu seperti rumus matematika
yang jawabannya pasti, 2 + 2 = 4. Tuhan sudah mengatur semuanya
sedemikian rupa sehingga semua tinggal dijalani. Kalau Tuhan
memberi cobaan, pasti Tuhan juga akan memberi jalan keluarnya.
Keyakinan ini yang membuat responden menjalani semuanya dengan
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ringan kendati kadang terasa berat. Lagipula bagi responden
seandainya dia tidak kuat, siapa yang akan membawa dan menemani
istri dan anaknya. Dalam segala situasi responden selalu berdoa pada
Tuhan. Imannya membuat responden lebih tenang menghadapi operasi
anaknya yang keempat sampai ketujuh.
Bagi responden, Tuhan menjadi satu-satunya kekuatan dalam
hidup. Selain itu responden sangat merasakan dukungan, cinta, dan
kebesaran hati istrinya dalam menghadapi dan menerima semua yang
terjadi dalam hidup. Responden bersyukur bahwa dalam situasi sulit
itu, relasi responden dengan istrinya semakin baik, saling menguatkan
dan mengingatkan satu sama lain terlebih bila menghadapi anaknya
yang autis. Bagi responden, istrinya sangat kuat, tabah dan tegar
menghadapi liku-liku hidup ini. Ini dapat dilihat dalam gambar di
bawah ini:
PIKIRAN-PIKIRAN:
Tuhan kekuatan hidup saya.
Juga Dia memberi istri yang
tabah, tegar, kuat dan beriman
menghadapi semua yang terjadi.

DUNIA:
Anak autis.

MOOD:
Bersyukur, tenang, kuat,
gembira, percaya bahwa
Tuhan pasti menyertai.

Keyakinan responden itulah yang membuat responden optimis,
mampu bertahan dalam kesulitan yang dihadapi, tidak putus asa
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melainkan terus berjuang memiliki harapan dalam melangkah ke
depan. Juga saat mengetahui bahwa autis tidak dapat sembuh total,
responden tidak putus asa dan tetap yakin bahwa setiap usaha pasti
akan ada buahnya walau kecil. Responden mengatakan,” tidak ada kata
menyerah bagi saya sebagai orang tua untuk terus menerus berusaha
dan berjuang demi anak-anak. Apapun akan saya lakukan dan
korbankan demi anak dan istri.”
Responden sungguh menyadari berbagai konsekuensi yang harus
diterima sehubungan dengan anaknya yang autis dan responden tidak
pernah terpaksa menerima semua itu. Responden tetap gembira, bebas,
dan ringan menerima dan menjalani semuanya. Responden tidak
pernah menyesal memiliki anak autis dan tidak pernah merasa sia-sia
berkorban apapun karena yakin bahwa sekecil apapun yang
dilakukannya pasti akan ada manfaatnya. Di dalam pahitnya hidup,
responden tetap tenang, pasrah, dan percaya pada Tuhan sehingga ia
optimis menjalani semuanya.
Sejak anaknya lahir hidrocephalus lalu dalam perjalanan
selanjutnya

mengalami

gangguan

autis,

responden

memupuk

empatisitas pada anak dan istrinya. Karena itu, responden merasa harus
terus berjuang demi istri dan anak-anaknya. Bagi responden,
pengorbanannya tidak sebanding dengan penderitaan batin yang
dialami oleh anak dan istrinya sehingga responden terdorong untuk
terus berjuang demi mereka.
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Dengan semua situasi yang dialami, responden tetap mampu
menjalin hubungan dengan banyak orang di luar rumah. Responden
menempatkan diri di manapun ia berada. Kenyataan bahwa ia memiliki
anak autis tidak membuat ia harus menutupi kenyataan itu di depan
orang lain. Ia juga tidak malu mengajak anaknya pergi ke suatu tempat
untuk sekedar jalan-jalan atau makan bersama. Baginya, seperti
apapun keadaan anak yang autis tetaplah menjadi bagian dari hidupnya
sampai kapanpun sehingga ia tidak mengalami kesulitan untuk
membangun hubungan dengan siapapun.
c. Kesimpulan
Responden bernama Bapak Yanto bila ditinjau dari teori Aaron
T. Beck dan Goleman adalah orang yang memiliki kemampuan untuk
berproses. Berhadapan dengan realita bahwa anaknya hidrocephalus
dan mengalami gangguan autis, muncul emosi-emosi negatif dalam
diri responden yang mempengaruhi hidupnya. Dalam proses hidup
berhadapan dengan realita yang ada, responden memiliki kesadaran
diri akan semua pikiran, perasaan, dan latar belakang dari tindakannya,
memiliki kemampuan untuk mengelola emosi-emosi negatif yang
muncul sehingga menumbuhkan sikap optimisme dan empatisitas
dalam diri. Dengan itu semua responden tetap mampu menjalin
hubungan dengan orang lain. Responden memiliki keyakinan bahwa
Tuhan mempunyai rencana yang indah di balik setiap peristiwa yang
terjadi sehingga responden tetap ringan menjalani kehidupan ini.
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Responden juga yakin bahwa Tuhan memberi kepercayaan kepadanya
dengan menitipkan anak yang khusus untuk dicintai dengan segala
keadaannya.

2. Responden bernama Ibu There
a. Ringkasan hasil penelitian
Responden adalah anak pertama dari dari empat bersaudara.
Kedua adiknya perempuan dan adik bungsunya laki-laki. Ia lahir di
tengah-tengah keluarga wiraswasta dengan hubungan keluarga yang
disiplin dan tegas.
Status ekonomi keluarga termasuk dalam golongan menengah
ke atas. Orang tuanya memandang pendidikan merupakan hal yang
sangat penting dan mendasar. Oleh karena itu, orang tuanya berusaha
semaksimal

mungkin

agar

anak-anaknya

dapat

melanjutkan

pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi dengan harapan agar masa
depannya lebih baik. Pandangan orang tuanya dalam hal pendidikan
menjadi dasar bagi responden dalam memperhatikan pendidikan anakanaknya. Sebagai orang tua, responden juga menginginkan yang
terbaik untuk kedua anaknya. Sebagai ibu yang memiliki anak autis,
responden menyesuaikan pendidikan untuk anaknya. Sejak kecil,
responden selalu merasakan enaknya hidup ini karena semua serba
tersedia dan mau minta apa saja selalu diberi. Baru setelah menikah
responden merasakan sungguh arti hidup seperti roda yang berputar
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kadang di bawah dan kadang di atas. Apalagi dengan situasi anaknya
yang autis, responden sungguh merasakan bahwa hidup tidak selalu di
atas dan serba enak.
Responden memiliki sifat periang dan humoris. Hal ini terlihat
selama beberapa kali berwawancara dengan responden dan juga dalam
kebersamaan lainnya seperti saat kami mengadakan kegiatan Misa
Kudus dan wawanrasa bersama para orang tua yang memiliki anak
dengan kebutuhan khusus.

b. Dinamika Emosional Ibu There
Perjuangan responden sebagai ibu dari anak autis merupakan
proses yang tidak mudah. Bahkan sejak mengandung, responden sudah
mempertahankan janin yang dikandungnya kendati saat itu ada gejala
keguguran. Ternyata setelah lahir, anak menderita hidrocephalus yang
kepalanya dari hari ke hari semakin membesar. Sebagai seorang ibu,
tentu ini merupakan pergulatan yang tidak mudah dan membutuhkan
waktu yang tidak singkat. Dari umur 15 hari sampai 4 tahun, anaknya
telah menjalani operasi selama 7 kali karena hidrocephalus dan
termasuk juga ketika slang yang dipasang membelit usus dan keluar
melalui perut. Bagi responden berat melihat kenyataan anaknya dalam
usia sekecil itu harus menanggung penderitaan yang berat. Keadaan
responden dapat dilihat pada gambar di bawah ini:
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PIKIRAN-PIKIRAN:
Janin yang saya pertahankan menjadi seperti ini. Kenapa anak saya
yang masih sangat kecil mengalami
penderitaan yang berat dan penjang?

DUNIA
Anak hidrocephalus

MOOD:
Sedih, bingung, cemas.

Peristiwa yang bagi responden sungguh berat ialah ketika
anaknya akan menjalani operasi yang ketiga sekitar umur 1,5 tahun
dan saat itu juga ibu mertua masuk rumah sakit karena sakit ginjal dan
lever. Betapa berat bagi responden karena ibu mertuanya harus masuk
Rumah Sakit dan ICU yang sama dengan anaknya.
Saat berusia 4 tahun anaknya belum bisa bicara namun sudah
bisa jalan, kalau ditinggal ibunya cuek dan tidak menangis, kalau
dimasukkan dalam box diam saja, kalau diajak bicara sering tidak
melihat lawan bicara. Sering menyilet pergelangan tangannya dan
tidak merasa sakit, juga mencium panci yang baru diangkat dari api
dan dia tidak merasa panas. Kejanggalan lain semakin dirasakan saat
anaknya masuk play group dan TK ialah terlalu hiperaktif dan selalu
mengikuti gurunya ke manapun pergi sehingga gurunya tidak dapat
mengajar. Maka anaknya dikeluarkan dari TK tersebut padahal belum
ada 1 kwartal meskipun responden bekerja di yayasan tersebut. Saat itu
responden merasa shock. Lalu anaknya dipindahkan ke TK lain tapi
akhirnya juga dipindah karena melihat ada yang aneh dalam diri
anaknya. Beberapa kali anaknya dibawa ke dokter dan psikiater untuk
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dikonsultasikan lalu anaknya mendapat obat penenang untuk diberikan
setiap kali anaknya hiperaktif. ke mana-mana responden selalu
membawa obat penenang ini. Tapi kemudian responden menghentikan
obat ini karena baginya buat apa anak menjadi diam dan tenang kalau
itu karena obat. Dengan situasi anaknya yang demikian responden
bertanya-tanya ada apa dengan anaknya. Keadaan responden dapat
dilihat pada gambar di bawah ini:
PIKIRAN-PIKIRAN:
Ada apa dengan anak saya?
Sampai kapan anak saya
akan seperti ini? Saya tidak
sanggup melihatnya.

DUNIA:
Tampak kejanggalan
pada perilaku anak.

MOOD:
Sedih, cemas, takut,
bingung, khawatir.

Pada saat anaknya berusia 5 tahun, responden menghentikan
obat itu dan konsultasi ke dokter lain. Dokter meminta responden
untuk menuliskan apa saja yang dibuat anaknya mulai dari bangun
tidur sampai menjelang tidur kembali. Setelah beberapa hari,
responden kembali ke dokter tersebut dengan membawa hasil
catatannya dan dokter mengatakan bahwa anaknya autis. Saat itu,
responden merasa tidak memiliki harapan, sedih, kecewa, lelah secara
fisik dan mental. Responden merasa tidak memiliki teman untuk
berbagi cerita dan penderitaan kecuali dengan suaminya padahal
responden tahu bahwa suaminya juga mempunyai pergulatan batin
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tersendiri dengan kenyataan bahwa anaknya autis. Kalau ke saudara,
anaknya selalu dikatakan anak nakal dan ini menambah beban bagi
responden. Terlebih ayah responden yang stress mendengar bahwa
anaknya autis, tadinya tidak merokok menjadi merokok. Situasi
responden dapat dilihat pada gambar di bawah ini:
PIKIRAN-PIKIRAN:
Bagaimana masa depan anak
saya yang autis? Bagaimana
menanamkan iman pada anak?
Bagaimana kelak ia menyambut
komuni? Bagaimana kelak bila
saya dan suami meninggal dunia
terlebih dahulu?

DUNIA:
Anak diketahui mengalami
gangguan autis.

MOOD:
Tidak memiliki harapan,
khawatir, cemas, sedih,
kecewa, lelah fisik dan
mental. Tidak memiliki
teman bercerita kecuali
dengan suaminya.

Peristiwa demi peristiwa yang terjadi membuat responden tidak
larut dalam kesedihan dan keterpurukan meskipun kenyataan yang
dihadapi menyakitkan. Menyadari berbagai emosi negatif muncul
dalam dirinya, responden bertekad bulat untuk bangkit dari situasi itu
dan berani berproses untuk mengolah setiap emosi yang muncul. Saat
itu pengetahuan tentang autis belum banyak dan belum semarak seperti
sekarang ini, maka responden mencari pengetahuan tentang autis
dengan membaca surat kabar, mengikuti seminar autis dan sebagainya.
Responden

menyadari

bahwa

untuk

sampai

sungguh-sungguh

74

menerima anaknya yang autis bukanlah hal yang mudah. Kendati
demikian responden tidak mau terpuruk dalam beban ini. Ia bangkit
dan ikut dalam perkumpulan orang tua yang memiliki anak autis.
Responden merasakan persaudaraan yang kuat dalam perkumpulan itu
sehingga bebannya berkurang dan dia tidak merasa sendiri melainkan
memiliki banyak teman yang sependeritaan dengannya terlebih ketika
responden mendengarkan sharing teman-teman yang juga memiliki
anak autis.
Dengan berjalannya waktu responden dapat lebih menerima
situasi tersebut terlebih dengan dukungan suaminya. Bahkan relasi
responden dengan suaminya semakin dekat dengan keadaan anaknya
yang autis. Ini dapat dilihat dalam gambar di bawah ini:
PIKIRAN-PIKIRAN:
Saya harus bangkit, tidak boleh
larut dalam kesedihan, saya
harus memikirkan masa depan
anak. Saya mencari informasi
tentang autis dan ikut seminar.
Tuhan pasti beri jalan.

DUNIA:
Anak autis, pengetahuan
tentang autis belum banyak.

MOOD:
Tenang, gembira, pasrah,
percaya bahwa Tuhan
pasti memberi kekuatan
dan jalan keluar.

Sebagai ibu yang memiliki anak autis, responden mengatakan
harus selalu siap untuk meminta maaf karena tingkah laku anaknya.
Sebagai contoh, pernah suatu hari responden ditelefon oleh gurunya di
SLB karena anaknya mengacak-acak lemari penjual tanaman hias.
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Bagi responden ini merupakan bagian dari dirinya yang harus dia
tanggung dengan sabar karena tingkah laku anaknya.
Dalam segala situasi yang dialami, responden sungguh merasa
bahwa satu-satunya kekuatan baginya adalah doa. Responden selalu
memulai dan mengakhiri segala sesuatu dengan berdoa. Setiap hari,
responden selalu mengikuti Ekaristi Kudus setiap pagi karena baginya
Ekaristi menjadi bekal bagi perjalanan hidupnya sepanjang hari itu.
Juga relasi dengan suaminya menguatkan responden dalam menerima
dan menjalani semuanya. Responden cukup mengenal suaminya
karena mereka pacaran 9 tahun, maka responden bersyukur atas
kesetiaan dan ketulusan suaminya dalam situasi apapun. Ini dapat
dilihat pada gambar di bawah ini:
PIKIRAN-PIKIRAN:
Tuhan tidak pernah meninggalkan
saya sendirian, saya harus semakin
tekun berdoa dan merenung.
Suami tetap sabar, setia dan beriman.

DUNIA:
Anak autis

MOOD:
Tenang, damai, gembira,
semakin berserah dan
percaya pada Tuhan.

Responden mulai bekerja di sebuah SMP swasta di Yogyakarta
tahun 1987 dan berhenti tahun 1994 karena ingin fokus pada anaknya
yang autis. Setelah merasa bahwa anaknya sudah bisa lebih mandiri
dengan sekolah di SLB Pembina, maka responden mulai bekerja lagi
tahun 2004. Baginya selama 10 tahun dia berhenti bekerja merupakan
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waktu yang penuh perjuangan sampai akhirnya dia bisa sungguh
dengan rela dan pasrah menerima anaknya yang autis dengan segala
keadaannya. Baginya apapun keadaan anaknya, responden tetap
menerimanya. Juga pengalaman masa kecil anaknya yang membuat
responden lebih tegar menghadapi kenyataan bahwa anaknya menjadi
autis.
PIKIRAN-PIKIRAN:
Tuhan menitipkan anak khusus pada
saya dan mempercayai saya untuk
merawat dan menjaganya. Bagaimana
pun keadaannya, saya tetap menerima
dan mencintainya dengan segala
konsekuensinya.

DUNIA:
Anak autis

MOOD:
Tenang, damai, gembira,
bahagia, pasrah dan percaya pada Tuhan.

Responden bangkit dari situasi tersebut dan percaya bahwa
setiap peristiwa yang dialaminya selalu ada maknanya kendati
peristiwa itu menyakitkan sehingga responden menghadapi setiap
peristiwa dengan gembira dan ringan. Responden memiliki
keyakinan bahwa Tuhan mempunyai rencana indah di balik
penderitaan ini, dengan demikian responden optimis dalam
menjalani hidup ini. Responden mampu bertahan dalam masalah
yang dihadapi. Dalam situasi berat yaitu anaknya hidrocephalus,
autis, dan ia merasa tidak mendapat tempat dalam keluarga
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besarnya, ia tidak putus asa melainkan terus berjuang dan selalu
memiliki harapan dalam melangkah ke depan.
Saat mengetahui bahwa anaknya mengalami gangguan autis
yang tidak dapat sembuh total, responden tidak putus asa dan tetap
yakin bahwa setiap usaha pasti akan ada buahnya walau dalam
kecil. Responden mengatakan ,”tidak ada kata menyerah bagi saya
sebagai orang tua untuk terus menerus berusaha dan berjuang demi
anak-anak. Apapun akan saya lakukan dan korbankan demi anak
dan keluarga.”
Responden sungguh menyadari konsekuensi yang harus
diterimanya sehubungan dengan anaknya yang autis dan responden
tidak pernah terpaksa menerima semua itu. Responden tetap
gembira, bebas, dan ringan menerima dan menjalani semuanya.
Dan dia tidak pernah menyesal memiliki anak autis dan tidak
pernah merasa sia-sia berkorban apapun karena yakin bahwa
sekecil apapun yang dilakukanya pasti ada gunanya. Di dalam
pahitnya hidup, responden tetap tenang, pasrah, dan percaya pada
Tuhan sehingga ia optimis menjalani semuanya. Sikapnya yang
optimis ini menumbuhkan empatisitas dalam diri responden.
Sejak anaknya lahir hidrocephalus, telah menjalani operasi
selama 7 kali, lalu dalam perjalanan selanjutnya anaknya
mengalami

gangguan

autis,

responden

menunjukkan

empatisitasnya pada suami dan anaknya dengan memahami
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perasaan dan pikiran mereka dari sudut pandang mereka, karena
itu responden merasa harus terus berjuang demi suami dan anakanaknya. Responden rela berhenti bekerja selama 10 tahun untuk
secara khusus mendampingi anaknya yang autis. Bagi responden,
pengorbanannya tidak sebanding dengan penderitaan batin yang
dialami oleh anaknya sehingga responden terdorong untuk terus
berjuang demi mereka.
Responden adalah orang yang memiliki ketrampilan sosial.
Dengan situasi anaknya yang autis, responden tetap mampu
berelasi dengan orang lain dan tetap aktif dalam kegiatan di luar
rumah. Responden menempatkan diri di manapun ia berada.
Kenyataan bahwa ia memiliki anak autis tidak membuat ia harus
menutupi kenyataan itu di depan orang lain. Ia juga tidak malu
mengajak anaknya keluar rumah. Baginya, seperti apapun keadaan
anaknya yang autis tetaplah menjadi bagian dari hidupnya sampai
kapanpun

sehingga

ia

tidak

mengalami

kesulitan

untuk

membangun hubungan dengan siapapun.
Responden mampu berelasi dengan siapapun termasuk
dengan orang yang baru dikenal. Responden memiliki sifat supel
dalam bergaul, mendengarkan orang lain meskipun ia sendiri
memiliki kesulitan tersendiri. Bagi responden, semakin banyak ia
berelasi dengan banyak orang, semakin pula ia mempunyai banyak
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teman

untuk

berbagi

sehingga

ia

tidak

merasa

bahwa

penderitaannya yang paling berat.

c. Kesimpulan
Responden bernama Ibu There bila ditinjau dari teori Aaron T.
Beck dan Goleman adalah orang yang memiliki kemampuan untuk
berproses. Berhadapan dengan realita bahwa anaknya hidrosiphalus
dan telah menjalani operasi selama 7 kali lalu dalam perjalanan
selanjutnya ternyata anaknya mengalami gangguan autis, muncul
emosi-emosi negatif dalam diri responden yang mempengaruhi
hidupnya. Awalnya ia merasa sedih, kecewa, berat, tidak memiliki
harapan, dan merasa lelah lahir batin, namun dalam perjalanan hidup ia
memiliki

kesediaan

dan

keberanian

untuk

bangkit

dari

keterpurukannya. Ia menjadi orang yang ringan, aktif, bergembira,
terbuka, damai, penuh harapan, dan optimis menjalani hidup ini.
Dalam proses hidupnya berhadapan dengan realita yang ada,
responden memiliki kecerdasan emosi seperti telah dijelaskan di atas.
Responden memiliki kesadaran diri akan pikiran, perasaan, dan latar
belakang dari tindakannya. Ia memiliki kemampuan untuk mengelola
emosi sehingga menumbuhkan opimisme dan empatisitas dalam
dirinya. Dengan itu semua, responden tetap mampu menjalin hubungan
sosial dengan orang lain.
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Responden memiliki keyakinan bahwa Tuhan mempunyai
rencana yang indah di balik semua itu sehingga responden tetap ringan
menjalani kehidupan ini. Responden juga yakin bahwa Tuhan telah
menitipkan anak yang khusus padanya untuk dicintai dengan segala
keadaannya.

3. Dinamika emosional sebagai orang tua
Pasangan Bapak Yanto dan Ibu There adalah orang tua yang
memiliki kesadaran akan emosi-emosi yang muncul yang mempengaruhi
pikiran dan perasaannya. Kesadaran itu yang mendorong mereka untuk
tidak berhenti pada situasi keterpurukan melainkan berani bangkit
mengelola setiap peristiwa yang terjadi meskipun menyakitkan sehingga
mereka memiliki optimisme, empatisitas dengan situasi anaknya yang
autis, dan tetap mampu membangun hubungan sosial dengan orang lain
yang nampak dalam keterlibatan mereka dalam berbagai kegiatan di luar
rumah.
Mereka sebagai orang tua tidak saling menyalahkan melainkan
saling menguatkan, pun saat keluarga terdekat dirasa tidak memberikan
dukungan. Bagi mereka, tidak ada kata menyerah, apapun akan dilakukan
dan dikorbankan untuk anak-anak. Dengan situasi anaknya yang autis,
mereka tetap mampu menjalani hidup ini dengan ringan karena mereka
memiliki kecerdasan secara emosi. Bagi mereka, kehadiran anaknya yang
autis bukan menjadi beban melainkan hadiah dari Tuhan bahwa mereka
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diberi kepercayaan merawat anak istimewa. Keyakinan mereka bahwa
Tuhan memberi kekuatan dan jalan keluar dari setiap kesulitan yang
dihadapi, membuat mereka lebih ringan menjalani kehidupan ini.

B. Responden pasangan suami istri Bapak Andi dan Ibu Anti
1. Responden bernama Bapak Andi
a. Ringkasan hasil penelitian
Bapak Andi adalah anak pertama dari tiga bersaudara.
Pandangan keluarga terhadap pendidikan sangat baik. Kendati berada
di desa, orang tua responden sangat menekankan pentingnya
pendidikan bagi anak-anaknya maka usaha apapun dilakukan asal
anak-anaknya dapat sekolah lebih baik dan lebih tinggi dari orang
tuanya.
Responden sendiri menginginkan yang terbaik untuk anakanaknya termasuk untuk anaknya yang autis. Bagi responden, apapun
keadaan anak-anaknya, mereka tetap memiliki hak untuk mengenyam
pendidikan untuk masa depan mereka. Pendidikan yang sesuai dengan
situasi anaknya dan mengarah untuk hidup anaknya ke depan. Secara
khusus untuk anaknya yang autis, responden juga ingin mencarikan
sekolah

yang terbaik untuk anaknya yang dapat membantu

mengembangkan bakat atau kemampuannya seperti apa yang dimiliki
anaknya kendati autis. Responden tidak ingin menuntut anaknya yang
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autis supaya pintar atau sukses tapi responden menyesuaikan dengan
diri anaknya yang autis.
Dalam keluarga, orang tua responden mengajarkan untuk bisa
bergaul atau berteman dengan siapa saja tanpa memandang agama,
suku, dan sebagainya. Sebagai anak sulung, responden juga dituntut
untuk memberikan contoh yang baik untuk kedua adiknya dan
diharapkan bisa menjadi tulang punggung keluarga. Maka dari sejak di
rumah, responden sudah terbiasa bekerja keras dan mau melakukan
pekerjaan apapun asal itu baik dan benar. Responden mempunyai
banyak teman juga saat responden kuliah di Atma Jaya. Dalam
pergaulan, responden tidak mengalami kesulitan. Kuncinya bagi
responden adalah terbuka dan menerima orang lain apa adanya tanpa
menuntut sehingga nampak sekali ia mudah bergaul dengan siapa saja
dan akan mempunyai banyak teman.
Dalam kesehariannya pembawaan responden santai dan tenang.
Ini dirasakan saat akan wawancara dan responden langsung
menanggapi.
b. Dinamika Emosional Bapak Andi
Anaknya lahir normal, cantik dan gemuk. Saat itu responden
merasa senang dan bahagia terlebih bagi responden anaknya yang
pertama laki-laki dan yang kedua perempuan. Responden memiliki
harapan bahwa kelak kedua anaknya menjadi anak yang baik, berbakti
dan sukses. Ini dapat dilihat pada gambar di bawah ini:
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PIKIRAN-PIKIRAN:
Anak saya gemuk, cantik dan lahir
normal. Anak saya yang pertama
laki-laki dan yang kedua perempuan.
Semoga semuanya kelak menjadi
anak yang baik, berbakti dan sukses.

DUNIA
Anak lahir normal.

MOOD:
Bersyukur, senang
dan optimis.

Dalam perjalanan waktu selanjutnya ternyata responden juga
melihat ada sesuatu yang terjadi dengan anaknya. Bersama isterinya
(Ibu Anti), responden mencoba berbagai cara untuk bisa mengetahui
sebenarnya ada apa dengan anaknya. Umur 7 bulan kedua kaki
anaknya mulai mengecil dan sampai umur 17 bulan anaknya belum
bisa bicara. Responden merasa khawatir dan cemas.

PIKIRAN-PIKIRAN:
Sepertinya ada sesuatu dengan
anak saya. Ada apa ya?

DUNIA
Umur 7 bulan kedua
Kaki anaknya menge
cil. Umur 17 bulan
belum bisa berjalan.

MOOD:
Khawatir, cemas tapi
tenang karena percaya
Tuhan pasti menyertai.

Responden membawa anaknya ke mana-mana termasuk ke
paranormal dengan harapan anaknya bisa sembuh. Saat anaknya
didiagnosa autis, responden merasa sedih dan berbagai perasaan
muncul yang bagi responden sulit untuk diungkapkan dan hanya bisa
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dirasakan. Sementara itu responden merasa harus membantu istri dan
anak sulungnya untuk menerima kenyataan ini.
PIKIRAN-PIKIRAN:
Kok anak saya begini ya, padahal
sudah pas saya punya dua anak,
satu laki-laki dan satu perempuan.
Tapi kok begini? Bagaimana saya
membantu istri dan anak sulung
saya untuk menerima ini?
DUNIA
Anak didiagnosa autis

MOOD:
Sedih dan sulit untuk
mengungkapkan dengan
jelas perasaannya.

Responden menyadari berbagai emosi yang muncul dalam
dirinya. Sampai saat ini responden masih merasa sedih, bingung,
jengkel, dan tidak tahu harus berbuat apa untuk memberi pengertian
pada anaknya karena setiap listrik mati selalu anaknya marah dan
mengamuk, lebih-lebih saat responden juga merasa lelah karena
pekerjaannya. Responden mengakui bahwa ini yang kadang membuat
dirinya tidak sabar menghadapi anaknya.
PIKIRAN-PIKIRAN:
Bagaimana memberi penjelasan
pada anak supaya mengerti sehingga saat listrik mati dia tidak marah
dan mengamuk.
DUNIA
Anak marah dan
mengamuk bila
listrik mati.

MOOD:
Sedih, bingung,
jengkel, tidak tahu
harus berbuat apa.

Di tengah-tengah kesibukannya, terkadang terlintas bagaimana
masa depan anaknya kelak, bagaimana kelak apabila responden dan
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istrinya meninggal dunia terlebih dahulu? Berbagai pertanyaan muncul
dalam diri responden. Juga bila responden melihat teman-teman sebaya
anaknya yang tahun ajaran ini masuk SMP, yang sudah bisa naik
motor dan pergi kesana kemari tanpa harus tergantung sepenuhnya
pada orang tua. Berhadapan dengan dilema seperti itu, responden
merasa bingung, khawatir, cemas, sedih dan gelisah.
PIKIRAN-PIKIRAN:
Bagaimana saya menanamkan iman pada
anak saya? Apakah dia bisa menyambut
komuni? Bagaimana kelak kalau saya
dan suami saya meninggal dunia
terlebih dahulu? Seandainya anak saya
tidak autis, dia pasti sudah bisa naik motor
bisa pergi kesana kemari tanpa harus
tergantung pada orangtuanya.
DUNIA
Anak autis.

MOOD:
Bingung, sedih,
cemas, gelisah

Di tengah-tengah berbagai tanda tanya yang dialaminya,
responden memupuk kepercayaan pada Tuhan. Responden menyadari
bahwa anak adalah milik Tuhan yang dititipkan padanya sebagai orang
tua dan responden merasa diberi tanggungjawab untuk menjaga dan
merawat semampunya.
PIKIRAN-PIKIRAN:
Anak ini adalah titipan Tuhan, maka
saya akan menjaga dan merawatnya
walau apapun keadaannya.

DUNIA
Anak autis.

MOOD:
Tenang, bersyukur
dikuatkan.
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Dari beberapa kali pertemuan dengan responden, dapat
dirasakan pergulatan batin responden berhadapan dengan anaknya
yang autis merupakan perjalanan panjang dan membutuhkan
pengorbanan apalagi karena anaknya perempuan.
Dari beberapa kali berjumpa dengan responden, dapat terlihat
dari sikap dan kata-kata responden pada anaknya yang autis. Kendati
responden mengatakan sudah bisa menerima keadaan anaknya yang
autis, namun terkadang masih juga mengeluarkan kata yang
menunjukkan ungkapan dari kelelahan batin yang dialami responden
terlebih bila anaknya yang autis marah dan saat itu responden juga
dalam keadaan lelah. Apalagi bagi responden yang masih terlintas
apabila melihat teman-teman sebaya anaknya sudah bisa pergi naik
motor dan akan masuk SMP, responden sedih karena anaknya masih
sangat tergantung pada orang tuanya. Responden juga merasa
”nlongso” kalau melihat anaknya yang autis masih bermain dengan
anak-anak kecil dan masih kekanak-kanakan.
Pikiran-pikiran dan perasaan negatif yang dialami responden
mempengaruhinya dalam mengolah emosi. Dari beberapa kali bertemu
dengan responden, dapat ditangkap dari bahasa non verbal, ekspresi
wajah, dan inonasi suara, bahwa responden belum mampu sepenuhnya
mengolah emosi-emosi negatif yang muncul. Responden cenderung
mengatakan,” mau diapakan lagi anak seperti ini, ya tinggal pasrah
saja”. Ungkapan tersebut menunjukkan rasa putus asa dan kelelahan
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batin. Responden belum mampu untuk mengolah emosi-emosi negatif
tersebut sampai tuntas sehingga menjadi pesimis.
Untuk membantu responden mengolah emosi-emosi tersebut,
direncanakan untuk mengadakan suatu kegiatan bagi para orang tua
yang memiliki anak autis dimana dalam kegiatan tersebut mereka
dapat saling berbagi pengalaman sehingga saling meneguhkan dan
tidak merasa sendiri dalam menanggung semua itu.
Pada awal perjumpaan dengan responden, dapat dilihat bahwa
responden masih dikuasai oleh emosi-emosi negatif, semangatnya
berkurang apalagi karena responden merasa bahwa segala usaha dan
pengorbanannya untuk anaknya terasa sia-sia. Dari beberapa kali
perjumpaan terucap juga ,”wah, anak seperti ini pasti tidak bisa apaapa.”
Setelah beberapa kali perjumpaan dengan responden, dapat
dilihat bahwa idealisme responden perlahan-lahan mulai berpijak pada
realita. Responden mulai dapat menyadari bahwa anaknya adalah
titipan dari Tuhan. Responden diajak untuk melihat perkembangan
dalam diri anaknya bahwa sampai saat ini anaknya telah mampu untuk
makan sendiri, mandi, berpakaian, dan hal-hal kecil lainnya. Ini
menunjukkan bahwa anaknya mampu berbuat sesuatu.
Responden dibantu dan diyakinkan bahwa meskipun anaknya
autis namun bukan berarti tidak mampu berbuat apa-apa. Responden
diajak untuk menggali kemampuan yang ada dalam diri anaknya. Di
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rumah responden, dipasang gambar hasil karya anaknya yang autis
dibantu oleh gurunya dan ini dipakai sebagai bukti bahwa anaknya
mampu berbuat sesuatu. Satu kali anaknya diajak bernyanyi di depan
responden, satu kali dibawakan buku bergambar dan meminta anaknya
untuk menyebutkan gambar-gambar dan warna yang terdapat dalam
buku tersebut dan anaknya mampu melakukannya di depan responden.
Ini dilakukan untuk lebih meyakinkan responden bahwa anaknya
mampu melakukan sesuatu sekalipun itu sangat sederhana.
Responden diajak untuk memberikan pujian pada anaknya walau
sekecil apapun yang dilakukan anaknya. Ini penting bagi anak untuk
menumbuhkan rasa berharga, percaya diri, dan optimis meskipun
keadaannya autis namun tetap mampu berbuat sesuatu dan mampu
berkembang secara lebih optimal. Responden mengatakan akan
mencarikan guru kursus untuk membantu anaknya mengembangkan
bakat. Ini adalah salah satu bukti bahwa responden mulai optimis
dengan masa depan anaknya.
Dalam diri responden dapat dilihat bahwa responden masih terus
berproses untuk memahami pikiran dan perasaan anaknya terlebih bila
keinginan anaknya kurang mampu ditangkap jelas oleh responden atau
ketika anaknya menggunakan bahasa planet. Empatisitas yang dimiliki
responden terkadang masih dipengaruhi oleh keadaan responden.
Sebagai contoh saat anaknya rewel atau menangis dan responden
mengalami kelelahan maka responden mendiamkan saja.
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Responden merasa berat dengan situasi yang ada apalagi
karena anaknya perempuan. Responden mulai mengurangi usaha
pengobatan untuk anaknya karena merasa sia-sia sebab anaknya
tetap tidak sembuh.
Responden dibantu untuk melihat perubahan-perubahan
dalam diri anaknya dan diyakinkan bahwa usahanya selama ini
tidak sia-sia. Sebagai contoh, sekarang anaknya sudah bisa bicara
walau kadang kurang jelas, anaknya sudah bisa menyebut nama
benda dan warnanya, bisa menyanyi beberapa lagu, bisa
menggambar, bisa melakukan sesuatu sendiri (makan, minum,
mandi, berpakaian). Dengan demikian diharapkan responden
semakin mampu memupuk empatisitas pada anaknya sehingga
menumbuhkan

optimisme

untuk

melangkah

ke

depan

mendampingi anaknya yang autis.
Sehubungan

dengan

pekerjaan

responden

sebagai

konsultan, responden banyak berhubungan dengan orang lain.
Responden juga terlibat dalam kegiatan di lingkungan, gereja, dan
masyarakat. Responden berusaha menempatkan diri di manapun ia
berada meskipun terkadang masih terlintas rasa sedih terlebih bila
melihat anak yang sebaya dengan anaknya yang autis.
c. Kesimpulan
Responden bernama Bapak Andi bila ditinjau dari teori Aaron T.
Beck dan Goleman adalah orang yang sedang dalam proses untuk
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mengolah emosi-emosi negatifnya menjadi positif agar tetap mampu
menerima dan mencintai anaknya yang autis. Proses yang dijalani
responden tidak mudah dan membutuhkan waktu yang panjang.
Responden masih perlu dibantu untuk meyakinkan bahwa usahanya
tidak sia-sia sehingga menumbuhkan empatisitas dan optimisme dalam
dirinya. Dalam diri responden sudah ada walau dalam hal-hal yang
kecil, hanya saja responden belum menemukan itu. Diharapkan setelah
responden mampu mengolah emosi-emosi negatif yang dialaminya,
semakin membuat responden memiliki kecerdasan emosi sehingga
dapat lebih optimal mendampingi anaknya yang autis.

2. Responden bernama Ibu Anti (nama samaran)
a. Ringkasan hasil penelitian
Responden adalah anak ketiga dari lima bersaudara. Kakak dan
adiknya semua sudah berkeluarga. Mata pencaharian masyarakat di
sekitar tempat tinggal responden sebagian besar adalah pegawai bank,
dosen, dan ada juga yang dokter. Sehingga dapat dikatakan bahwa
status sosial kehidupan keluarga dalam masyarakat setempat adalah
menengah ke atas.
Responden memiliki sifat tenang, santai, dan terbuka. Hal ini
dirasakan dan terungkap pada saat wawancara dimana responden
langsung menanggapi dan terbuka menceritakan pengalaman hidupnya
sehubungan dengan anaknya yang autis.
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b. Dinamika Emosional Ibu Anti
Anaknya yang kedua lahir normal. Responden bersyukur
bahwa anaknya perempuan, gemuk, dan cantik. Memang waktu itu
anaknya flu terus-menerus sampai grog-grog lalu disedot. Dan kalau
ditengkurapkan lehernya tidak bisa lurus. Responden berpikir bahwa
ada yang berbeda dengan anaknya. Responden membawa anaknya ke
dokter dan dokter mengatakan tidak apa-apa hanya karena tidak
dilatih. Pada umur 7 bulan, kedua kaki anaknya mengecil dan kontak
matanya kurang.
PIKIRAN-PIKIRAN:
Ada apa dengan anak saya?

DUNIA
Anak lahir normal
dan umur 7 bulan
kedua kakinya
mengecil.

MOOD:
Gembira, cemas,
khawatir.

Responden bersama suaminya memulai berbagai macam cara
untuk kesembuhan anaknya. Apapun mereka lakukan yang penting
anaknya sembuh, ke dokter, psikolog, terapis, dan cara medis maupun
non medis mereka datangi demi anaknya. Setelah sekitar 4 tahun
berada di Bina Anggita, sedikit demi sedikit anaknya mulai bisa
berbicara walaupun sering tidak jelas dan sedikit sudah mulai ada
kontak mata. Responden bersyukur dengan perkembangan yang terjadi
pada anaknya. Ini dapat dilihat pada gambar di bawah ini:
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PIKIRAN-PIKIRAN:
Semoga anak saya akan baikbaik saja. Segala cara dan upaya
akan saya tempuh yang penting
anak saya sembuh.

DUNIA
Anak terapi bicara

MOOD
Ada rasa lega karena sedikit
demi sedikit anak bisa bicara
dan mulai ada kontak mata.

Umur 5 tahun, anaknya didiagnosa autis. Responden merasa
sedih, terpukul dan sulit untuk mengungkapkan dengan jelas
bagaimana perasaannya saat itu. Apalagi responden belum tahu banyak
tentang autis. Namun responden tidak menyerah begitu saja.
Responden mencari informasi tentang autis dari buku, internet, ikut
seminar dan membeli majalah yang berhubungan dengan autis.
Sebelumnya responden punya harapan anaknya bisa sembuh seperti
anak-anak lain tetapi setelah membaca buku dan tahu bahwa autis
tidak bisa sembuh, responden tetap menerima anaknya.
PIKIRAN-PIKIRAN:
Anak saya autis dan saya sendiri
tidak tahu banyak tentang autis.
Bagaimana masa depan anak saya
kelak? Apakah dia bisa sembuh?

DUNIA
Anak autis.

MOOD:
Sedih, terpukul dan
sulit mengungkapkan
Perasaannya.

Sampai saat ini anaknya masih sering marah dan mengamuk
terlebih bila listrik mati. Beberapa kali responden memberikan
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penjelasan kepada anaknya tetapi saat listrik mati tetap saja anaknya
tantrum. Ini membuat bingung responden dan suaminya sampai
mereka tidak tahu harus bagaimana. Kadang anaknya digendong dan
diajak jalan sekitar rumah, tetapi saat responden juga lelah, anaknya
didiamkan saja.

PIKIRAN-PIKIRAN:
Bagaimana memberi penjelasan
pada anak supaya mengerti sehingga saat listrik mati dia tidak marah
dan mengamuk.

DUNIA
Anak marah dan bila
listrik mati.

MOOD:
Sedih, bingung,
jengkel, tidak
tahu
harus
berbuat apa.

Bila responden memikirkan masa depan anaknya yang autis,
responden menjadi sedih dan bingung, bagaimana kelak masa depan
anaknya, bagaimana cara menanamkan iman pada anaknya, apakah
anaknya bisa menyambut komuni, dan bagaimana kelak bila orang
tuanya meninggal dunia terlebih dahulu. Rasa cemas, khawatir, gelisah
dan bingung yang dialami responden terkadang masih sering muncul.
Juga saat responden melihat teman-teman sebaya anaknya yang sudah
bisa naik motor, bisa pergi kesana kemari tanpa harus tergantung
orangtuanya dan sebentar lagi akan masuk SMP.
Ini dapat dilihat pada gambar di bawah ini:
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PIKIRAN-PIKIRAN:
Bagaimana saya menanamkan iman
pada anak saya? Apakah dia bisa menyambut komuni? Bagaimana kelak
kalau saya dan suami meninggal terlebih dahulu? Seandainya anak saya
tidak autis, dia pasti bisa naik motor,
pergi kesana kemari tanpa tergantung
orangtuanya.

DUNIA
Anak autis.

MOOD:
Sedih, bingung, cemas,
khawatir, gelisah.
Dalam situasi tersebut, responden pasrah dan ingat bahwa anak

adalah titipan Tuhan. Responden berjanji akan menjaga dan merawat
titipan tersebut sampai waktunya tiba. Yang dilakukan responden
untuk bisa tenang ialah berdoa, ziarah, berkumpul bersama para orang
tua yang juga memiliki anak autis, relasinya dengan suami, pengertian
dari anak sulungnya dan keluarga besarnya yang semuanya itu
dirasakan semakin menguatkan perjuangannya.
PIKIRAN-PIKIRAN:
Anak ini adalah titipan Tuhan, maka
saya akan menjaga dan merawatnya
walau apapun keadaannya. Saya bersyukur diberi keluarga yang mengerti
keadaan anak saya.

DUNIA
Anak autis.

MOOD:
Tenang, bersyukur
dikuatkan.

Responden memiliki kesadaran akan berbagai pikiran dan
perasaan negatif yang muncul dalam dirinya. Pikiran-pikiran dan
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perasaan negatif yang dialami tersebut mempengaruhi dalam mengolah
emosi. Dari beberapa kali bertemu dengan responden, dapat ditangkap
dari bahasa non verbal, ekspresi wajah, dan inonasi suara, bahwa
responden belum mampu sepenuhnya mengolah emosi-emosi negatif
yang muncul, dengan kata lain bahwa emosi responden masih
dipengaruhi oleh situasi yang ada. Responden cenderung mengatakan,”
mau diapakan lagi anak seperti ini, ya tinggal pasrah saja”. Atau
ungkapan lain berupa,” buat apa saya S3 atau sukses tapi anak saya
seperti ini.” Ungkapan tersebut menunjukkan rasa putus asa dan
kelelahan batin. Responden belum mampu untuk mengolah emosiemosi negatif tersebut sampai tuntas sehingga menjadi pesimis.
Untuk membantu responden mengolah emosi-emosi tersebut
direncanakan untuk mengadakan suatu kegiatan bagi para orang tua
yang memiliki anak autis dimana dalam kegiatan tersebut mereka
saling berbagi pengalaman sehingga dapat saling meneguhkan dan
tidak merasa sendiri dalam menanggung semua itu.
Pada awal perjumpaan dengan responden, terlihat bahwa
responden masih dikuasai oleh emosi-emosi negatif, semangatnya
berkurang apalagi karena responden merasa bahwa segala usaha dan
pengorbanannya untuk anaknya terasa sia-sia. Dari beberapa kali
perjumpaan terucap,” wah, anak seperti ini bisa apa ya?” atau
ungkapan lain,” kalau dia tidak seperti ini pasti saya sudah S3 dan bisa
kemana-mana.”
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Untuk membantu responden bangkit dan akhirnya mampu
bersikap optimis dengan kenyataan yang ada direncanakan akan
diadakan suatu kegiatan bersama bagi para orang tua yang memiliki
anak dengan kebutuhan khusus dan diharapkan di antara orang tua
dapat saling berbagi sehingga merasa dikuatkan, didukung dan tidak
merasa sendiri.
Setelah beberapa kali perjumpaan dengan responden, dapat
dilihat bahwa idealisme responden perlahan-lahan mulai berpijak pada
realita. Responden mulai dapat menyadari bahwa anaknya adalah
titipan dari Tuhan. Responden diajak untuk melihat perkembangan
dalam diri anaknya bahwa sampai saat ini anaknya telah mampu untuk
makan sendiri, mandi, berpakaian, dan hal-hal kecil lainnya. Ini
menunjukkan bahwa anaknya mampu berbuat sesuatu.
Responden dibantu dan diyakinkan bahwa meskipun anaknya
autis namun bukan berarti tidak mampu berbuat apa-apa. Responden
diajak untuk menggali kemampuan yang ada dalam diri anaknya. Di
rumah responden, dipasang gambar hasil karya anaknya yang autis
dibantu oleh gurunya dan ini dipakai sebagai bukti bahwa anaknya
mampu berbuat sesuatu. Satu kali anaknya diajak bernyanyi di depan
responden, satu kali dibawakan buku bergambar dan meminta anaknya
untuk menyebutkan gambar-gambar dan warna yang terdapat dalam
buku tersebut dan anaknya mampu melakukannya. Ini dilakukan untuk
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lebih meyakinkan responden bahwa anaknya mampu melakukan
sesuatu sekalipun itu sangat sederhana.
Responden diajak untuk memberikan pujian pada anaknya walau
sekecil apapun yang dilakukan anaknya. Ini penting bagi anak untuk
menumbuhkan rasa berharga, percaya diri, dan optimis meskipun
keadaannya autis namun tetap mampu berbuat sesuatu dan mampu
berkembang secara lebih optimal.
Responden mengatakan akan mencarikan guru kursus untuk
membantu anaknya mengembangkan bakat. Ini salah satu bukti bahwa
responden mulai optimis dengan masa depan anaknya.
Responden masih terus berproses untuk mencoba memahami
pikiran dan perasaan anaknya terlebih bila keinginan anaknya kurang
mampu ditangkap jelas oleh responden atau ketika anaknya
menggunakan bahasa planet. Empatisitas yang dimiliki responden
terkadang masih dipengaruhi oleh keadaan responden. Sebagai contoh
saat anaknya rewel atau menangis dan responden mengalami kelelahan
maka responden diam saja.
Responden merasa berat dengan situasi yang ada apalagi karena
anaknya perempuan. Terlebih bila responden melihat teman-teman
sebaya anaknya yang sebentar lagi akan masuk SMP dan sudah bisa ini
itu sementara anaknya masih tergantung pada orang tuanya. Situasi ini
menghalangi responden untuk berempati pada anaknya. Responden
mengurangi usaha pengobatan untuk anaknya bahkan responden
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menghentikan diet ganda untuk anaknya karena merasa sia-sia sebab
anaknya tetap tidak sembuh.
Responden dibantu untuk melihat perubahan-perubahan dalam
diri anaknya dan diyakinkan bahwa usaha yang dilakukannya selama
ini tidak sia-sia. Sebagai contoh bahwa sekarang anaknya memiliki
kemampuan berbicara walau terkadang kurang jelas, bisa menyebut
nama benda dan warnanya, bisa menyanyi beberapa lagu, bisa
menggambar, bisa melakukan sesuatu sendiri (makan, minum, mandi,
berpakaian, naik sepeda, bermain). Dengan demikian diharapkan
responden semakin mampu memupuk empatisitas pada anaknya
sehingga menumbuhkan optimisme untuk melangkah ke depan
mendampingi anaknya yang autis.
Sehubungan dengan pekerjaan responden sebagai dosen,
responden banyak berhubungan dengan orang lain. Responden
mengatakan sedikit sekali teman-temannya dosen mengetahui bahwa
anaknya autis karena responden merasa malu.

Kendati demikian

responden juga tetap terlibat dalam kegiatan di lingkungan, paroki dan
terkadang mengajak anaknya bila membelikan baju untuk anaknya.

c. Kesimpulan
Responden bernama Ibu Andi bila ditinjau dari teori Aaron T.
Beck dan Goleman adalah orang yang sedang dalam proses untuk
mengolah emosi-emosi negatifnya sehingga menjadi positif dan ini
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bagi responden bukan hal yang mudah serta membutuhkan waktu yang
panjang. Responden masih perlu dibantu dan diyakinkan bahwa
usahanya tidak sia-sia sehingga menumbuhkan empatisitas dan
optimisme dalam dirinya. Dalam diri responden sudah ada walau
dalam hal-hal yang kecil, hanya saja responden belum menemukan itu.
Diharapkan setelah responden mampu mengolah emosi-emosi negatif
yang dialaminya, semakin membuat responden memiliki kecerdasan
emosi sehingga dapat lebih optimal mendampingi anaknya yang autis.

3. Dinamika emosional sebagai orang tua
Pasangan suami istri Bapak Andi dan Ibu Anti adalah orang tua
dari anak autis yang hingga saat ini masih membutuhkan pendampingan
dan peneguhan bahwa apa yang mereka lakukan dan korbankan untuk
anaknya yang autis tidak sia-sia sehingga diharapkan mereka memiliki
empatisitas dan lebih optimal mendampingi anaknya yang autis.
Pasangan suami istri Bapak Andi dan Ibu Anti terkadang masih
kembali ke dalam situasi keterpurukan dan keputusasaan berhadapan
dengan situasi anaknya yang autis. Mereka merasa bahwa segala yang
mereka miliki entah itu waktu, tenaga, materi atau apa saja sudah
dikorbankan namun anaknya tetap tidak dapat sembuh. Sikap ini membuat
mereka kurang memiliki empatisitas dan kurang mampu memandang ke
depan secara optimis.
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Diharapkan setelah kegiatan wawanrasa bersama dengan para
orang tua yang memiliki anak dengan kebutuhan khusus, sebagai orang tua
dapat lebih terbuka dan mampu mengolah setiap emosi yang dialami
sehingga lebih optimal mendampingi anaknya yang autis. Dengan
demikian, kendati anaknya autis namun tidak membuat mereka kembali
dalam situasi keterpurukan dan keputusasaan karena telah mampu
mengolah emosi-emosi yang muncul.

C. Pasangan suami istri Bapak Awan dan Ibu Rini
1. Responden bernama Bapak Awan
a. Ringkasan hasil penelitian
Responden adalah anak bungsu dari enam bersaudara.
Pandangan keluarga responden terhadap pendidikan sangat baik.
Responden mempunyai dasar yang kuat dari orang tuanya yang
memandang bahwa pendidikan adalah hal yang pokok dan utama bagi
anak-anaknya. Pendidikan adalah prioritas yang utama dan merupakan
modal untuk hidup.
Kini sebagai orang tua, responden juga ingin memberikan yang
terbaik untuk anak-anaknya. Bagi responden pendidikan juga tetap
menjadi nomor satu. Untuk anaknya yang autis, responden tetap
memberikan pendidikan. Responden berusaha semaksimal mungkin
memberikan yang terbaik bagi kedua anaknya. Sejak kecil, responden
tidak mengalami sakit yang serius. Kalau sakit biasanya pusing, flu
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dan batuk tapi bagi responden itu hal biasa. Jadi dalam hal kesehatan,
responden tidak mengalami gangguan yang serius.
Responden memiliki sifat pendiam, tidak banyak bicara, dan
biasanya orang yang belum mengenal akan menilai responden orang
yang kaku dan cuek, namun kalau sudah mengenal lama akan menilai
berbeda. Selama datang ke rumah untuk wawancara, responden bisa
ditemui untuk wawancara hanya dua kali dan itupun yang banyak
berbicara adalah istri responden. Responden mengiyakan apa yang
dikatakan istrinya. Informasi yang didapat lebih banyak dari istri
responden dan kakak kandung responden yang tinggal berdekatan
dengan responden. Juga informasi didapat dari seorang dosen teman
responden mengajar.
b. Dinamika Emosional Bapak Awan
Pertumbuhan fisik Aris sehat dan jarang sakit sampai usia 6-7
bulan kecuali sakit demam berdarah. Menginjak umur 1½ tahun istri
semakin curiga karena anak belum bisa bicara padahal sudah bisa
berjalan. Sementara responden tetap tenang karena mempunyai
pengalaman kakaknya yang nomor satu punya anak yang juga
terlambat bicara. Ini dapat dilihat pada gambar:
PIKIRAN-PIKIRAN:
Istri curiga karena anak belum bisa bicara
padahal sudah bisa berjalan. Anak kakak
juga terlambat bicara dan tidak apa-apa.

DUNIA
Anak umur 1½ th

MOOD:
Tenang.
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Dengan berjalannya waktu dan anaknya tetap belum bisa bicara
dan juga ada anak kakak yang lebih kecil dari anaknya sudah bisa
bicara maka responden dan istrinya membawa anaknya untuk di tes,
kebetulan responden mempunyai teman dari kedokteran. Maka
anaknya dites macam-macam. Tes yang lain normal tetapi tes EEG dan
toxoplasma tidak normal. Sebagai seorang ayah, tentu responden
merasa kasihan melihat kondisi anaknya demikian. Apalagi Anaknya
harus menjalani tes darah tiap seminggu sekali untuk diamati pengaruh
obat pada ginjalnya. 1 paket obat untuk satu minggu, setelah satu paket
selesai maka tes darah, merasa normal lalu mulai paket selanjutnya.
Berikut selanjutnya. Responden juga mulai bertanya-tanya ada apa
dengan anaknya.
PIKIRAN-PIKIRAN:
Anakku yang masih kecil harus tes
darah tiap minggu. Ada apa dengan
anakku?

DUNIA
Anak sekitar 2 th

MOOD:
Bingung, sedih, cemas

Dari kecil anaknya mempunyai kebiasaan jalan terus sampaisampai orang tuanya merasa lelah mengikutinya dan biasanya
responden dan istrinya hanya diam dan menunggu karena rute jalannya
selalu sama dan tidak berubah. Anaknya juga tidak punya rasa sakit.
Saat responden mulai membangun warnet dan banyak serpihanserpihan besi, anaknya tidak memakai sandal atau alas kaki padahal
serpihan besi itu terinjak tapi dia tidak pernah merasa sakit. Kalau
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malam hari sebelum tidur responden dan istrinya mencabuti serpihanserpihan itu dengan jarum tetapi anaknya tidak pernah kesakitan.
Pernah suatu hari anaknya menyentuh setrika panas dan sudah
mengering di kulit tetapi anaknya tidak merasa kesakitan. Setelah
berobat rasa sakitnya mulai timbul. Sebenarnya responden pernah
mendengar (saat sebelum bisa berjalan), anaknya sudah pernah
mengucapkan kata dawah (jatuh), mm, tapi kemudian kata itu langsung
hilang setelah dia diberi vaksin MMR dan dampak lain dia panas
tinggi.
PIKIRAN-PIKIRAN:
Kenapa anakku tidak punya rasa sakit?
Kenapa anakku melakukan sesuatu
Berulang-ulang? Ada apa?

DUNIA
Anak sekitar 2 th

MOOD:
Bingung, sedih, cemas

Responden mempunyai kebiasaan menyetelkan beberapa game
Bahasa Inggris tentang angka, huruf, binatang dan buah dan anaknya
begitu menikmatinya dan hipernya mulai berkurang. Responden
membawa anaknya ke Fajar Nugraha dan dikatakan tidak autis. Yang
aneh ialah apabila anaknya dibawa ke psikolog atau dokter justru ia
menunjukkan sikap yang manis, dia mau tersenyum, berjabat tangan
dan melambaikan tangan.
Saat mulai masuk SD, anaknya diantar dan dijemput responden
pada hari pertama dari jam 07.00 sampai 12.00. Terkadang terdengar

104

dia menangis tapi masih dalam taraf wajar. Hari kedua responden
berbohong dengan mengatakan supaya buang air kecil dulu dengan
maksud agar anaknya mau diajak masuk kelas oleh gurunya. Maka
anaknya mau masuk kelas bersama gurunya. Tapi hari ketiga
responden bingung mau berbohong dengan alasan apalagi. Ternyata
terjadi suatu hal yang mengejutkan, hari ketiga anaknya sudah mau
masuk kelas dengan gurunya dan melambaikan tangan pada responden.
Sejak saat itu responden tega meninggalkan anaknya di sekolah
bersama gurunya.
Menurut responden, anakya yang sulung dari kecil lebih patuh
dari pada adiknya, misal membuang sampah, meletakkan sepatu dan
sebagainya. Yang membuat responden dan istrinya ragu apakah
anaknya autis atau tidak ialah bahwa anaknya memiliki kontak mata
padahal salah satu ciri anak autis tidak memiliki kontak mata. Kalau di
luar justru berusaha mencari kontak mata dengan siapa saja, dia juga
suka bermain ciluk ba bersama pelayan toko kalau diajak responden
belanja ke toko.
Suatu hari ada seminar di Semarang oleh dokter Melly
Budiman pakar autis, maka responden dan istrinya membawa anaknya
untuk bertemu dengan dokter Melly. Setelah dilihat, dokter langsung
mengatakan bahwa anaknya mengalami gangguan autis ringan.
Meskipun demikian bukan berarti bahwa tidak ada masalah. Di tengahtengah pergulatannya berhadapan dengan realita bahwa anaknya autis,
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responden juga mengalami kecemasan memikirkan masa depan
anaknya. Responden juga memiliki kekhawatiran bagaimana kelak bila
dia dan istrinya meninggal dunia terlebih dahulu. Kekhawatiran
lainnya ialah bila kelak anaknya yang bungsu mempunyai istri apakah
keluarga mereka bisa menerima keadaan anaknya yang autis. Maka
sejak saat ini responden dan istrinya juga sudah menyiapkan adiknya
mulai dari hal-hal kecil. Dalam kekhawatirannya responden kembali
tenang karena yakin bahwa Tuhan pasti memberi jalan keluarnya.
PIKIRAN-PIKIRAN:
Anakku autis. Bagaimana masa depan
dia kelak? Apakah dia bisa sembuh?
Bagaiman kelak jika saya dan istri terlebih dahulu meninggal dunia? Saya
yakin, Tuhan pasti memberi jalan.

DUNIA
Anak autis

MOOD:
Sedih, bingung, cemas,
tetapi berpasrah dan
percaya pada Tuhan.

Sejak saat itu upaya yang dilakukan ialah bagaimana supaya
anaknya menjadi optimal dengan keadaannya yang autis. Maka
responden segera bangkit dari kesedihannya dan dengan segala cara
serta usaha ditempuh untuk anaknya, baik secara medis maupun non
medis, yang masuk akal maupun yang tidak masuk akal.
Pengalaman pertama anaknya naik bis, kereta api, mobil pribadi
dan pesawat ialah bersama responden. Setelah anaknya didiagnosa
autis, responden ingin membawanya lagi ke dokter Melly karena
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waktu bertemu di Semarang hanya sebentar sebab pasien terlalu
banyak. Maka responden bersama dengan anaknya ke Jakarta untuk
bertemu dengan dokter Melly.
PIKIRAN-PIKIRAN:
Saya membawa anak ke Jakarta untuk
bertemu dengan dokter Melly. Apapun
akan saya lakukan untuk anak. Puji
Tuhan bahwa Dia memberi kelancaran
dan keselamatan terlebih karena saya
hanya pergi berdua dengan keadaannya
yang demikian.
DUNIA
Anak autis

MOOD:
Optimis, bersyukur, tenang

Dengan keadaan anaknya yang autis, responden ingin realistis
yaitu tetap menerima anaknya dengan segala keadaannya tanpa
menuntut apa-apa. Responden memiliki kesadaran akan setiap emosi
yang

muncul

dan

mempengaruhi

tingkah

lakunya

sehingga

memudahkan responden dalam mengolah emosi-emosi tersebut. Pada
awalnya memang responden ingin agar anaknya sembuh tetapi dengan
perjalanan waktu responden mengetahui bahwa anaknya tidak bisa
sembuh total maka responden memohon kekuatan dan jalan keluar dari
kesulitan yang dihadapi. Selain itu responden menyadari bahwa
dengan penerimaan dan cinta yang tanpa syarat akan dapat membantu
anaknya menjadi lebih optimal. Responden selalu yakin bahwa setiap
orang mempunyai jalannya sendiri-sendiri dan inilah jalan yang
dikehendaki Tuhan untuk anaknya. Maka responden dengan keadaan
anaknya yang tidak bisa sembuh total tetap mengupayakan segala
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sesuatu supaya menjadi optimal. Responden memiliki empatisitas yang
mendalam terhadap anaknya yang autis sehingga relasi responden
dengan anaknya sangat dekat dan hangat.
PIKIRAN-PIKIRAN:
Anak saya memang tidak bisa sembuh
total tetapi saya tidak boleh putus asa.
Saya tetap mencintainya dan menerima
dia dengan keadaannya. Saya yakin dia
punya jalan sendiri yang sudah diatur
Tuhan.

DUNIA
Anak autis

MOOD:
Optimis, percaya, tenang

Keyakinan responden pada Tuhan membuat responden optimis,
mampu bertahan dalam kesulitan yang dihadapi, tidak putus asa dan
tetap yakin bahwa setiap usaha pasti akan ada buahnya walau dalam
kecil. Responden mengatakan,” Tidak ada kata menyerah bagi saya
sebagai orang tua untuk terus menerus berusaha dan berjuang demi
anak-anak. Apapun akan saya lakukan dan korbankan demi anak dan
keluarga.”
Responden

sungguh

menyadari

konsekuensi

yang

harus

diterimanya sehubungan dengan anaknya yang autis dan responden
tidak pernah terpaksa menerima semua itu. Responden tetap bebas dan
ringan menerima dan menjalani semuanya. Dan dia tidak pernah
menyesal memiliki anak autis dan tidak pernah merasa sia-sia
berkorban apapun karena yakin bahwa sekecil apapun yang
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dilakukannya pasti ada gunanya. Di dalam pahitnya hidup, responden
tetap tenang, pasrah, dan percaya pada Tuhan sehingga ia optimis
menjalani semuanya. Sikapnya yang optimis ini menumbuhkan
empatisitas dalam diri responden. Ini juga yang mendorong responden
melakukan sesuatu yang tampaknya tidak mungkin yaitu hanya pergi
berdua bersama anaknya ke Jakarta dalam keadaan anaknya yang autis.
Dari kecil, responden relatif tidak mengalami kesulitan termasuk
dalam hal intelekual. Maka kesulitan yang sekarang dihadapi
responden ialah sehubungan dengan anaknya yang mengalami
gangguan autis. Responden dan istrinya lebih berhati-hati lagi antara
lain jika dulu anaknya yang pertama lahir dengan bidan ditunggu
dokter, sekarang adiknya langsung ditangani oleh dokter. Kalau dulu
hanya 1 dokter, sekarang adiknya 2 dokter. Obat lebih dikontrol dan
lebih diperhatikan. Syukur bahwa adiknya normal perkembangannya.
Kendati dengan keadaan anaknya yang autis namun semua keluarga
bisa menerima dan menyayangi dengan apa adanya.
Responden mempunyai pengalaman sehubungan dengan anaknya
antara lain yaitu saat akan masuk di Bina Anggita, responden dan
istrinya datang dan waktu itu

tidak tahun ajaran dan Puji Tuhan

ternyata diterima. Bahkan waktu mendekati masuk, istrinya mendapat
telpon dari pihak Bina Anggita menanyakan apakah Aris jadi masuk
atau tidak. Peristiwa lain saat mencari TK, ternyata mendapat yang
dekat dengan tempat terapi. Juga waktu mencari SD, mendapat yang

109

dekat rumah. Di saat bingung siapa yang akan antar jemput, ternyata
ada tetangga yang bersedia untuk antar jemput anaknya. Juga saat Aris
divonis autis, responden memikirkan biaya terapi yang tidak sedikit
yaitu sebulan Rp 500.000,- saat itu. Tetapi Tuhan kembali memberi
jalan keluar. Berkah Tuhan, responden dibantu saudaranya membuat
warnet. Saat ini responden dan istrinya sedang mencari tipe usaha yang
relatif mudah untuk anak autis seperti anaknya. Menurut responden
tugas orang tua adalah bagaimana besok supaya anak bisa hidup.
Apalagi untuk anak autis, kalau memang tidak bisa lewat pendidikan
formal ya dicari sesuatu untuk menunjang hidupnya. Saat-saat bingung
seperti itu responden yakin selalu ada jalan yang ditunjukkan oleh
Tuhan dan Dia telah mengatur segalanya.
Responden ingin ada komunitas bagi para orangtua yang
memiliki anak dengan kebutuhan khusus karena bagi responden yang
banyak tahu tentang anak adalah orangtuanya. Pengalaman tanggal 21
Januari lalu saat wawanrasa bersama, bagi responden menguatkan
langkah responden dalam menjalani hidup dan responden merasa tidak
sendiri dalam menanggung semua itu apalagi dengan pengalaman
seorang bapak yang anaknya lumpuh sejak lahir dan sekarang berumur
41 tahun.
Dalam hidup berkeluarga, responden merasa ada kerjasama yang
kuat dan baik bersama istrinya khususnya dalam mendampingi anakanak. Istri lebih giat mencari ini itu untuk anaknya tetapi saat
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pelaksanaan responden yang bergerak, hal ini disebabkan karena istri
mudah haru dan menangis sementara responden lebih tegar, kuat dan
tega. Maka dalam banyak hal, Aris lebih dekat dengan responden
karena sering pergi bersama responden. Waktu istrinya hamil anak
kedua, anak pertama dekat dengan ibunya tetapi setelah adiknya lahir,
menjadi dekat dengan responden.
Responden bersama istrinya telah merencanakan sesuatu untuk
anaknya kelak. Mereka telah membeli sebidang tanah yang
direncanakan untuk perikanan atas nama anaknya karena responden
melihat sepertinya anaknya yang autis suka dengan hal tersebut.
Meskipun secara intelektual mungkin anaknya tidak bisa mengerti
banyak namun itu tidak mematahkan semangat responden untuk
memulai usaha tersebut. Responden yakin bahwa Tuhan pasti akan
beri jalan keluar dari setiap kesulitan yang dihadapi.
Di balik sifatnya yang pendiam dan terkesan cuek, ternyata
responden adalah seorang bapak yang penuh perhatian terlebih pada
anaknya yang autis. Responden lebih dekat dengan anaknya
dibandingkan istrinya. Responden rela melakukan apa saja hanya demi
anak. Responden juga tidak merasa terganggu atau malu bila bepergian
dengan anaknya yang terkadang memunculkan perilaku yang aneh.
Responden adalah orang yang memiliki ketrampilan sosial.
Dengan situasi anaknya yang autis dan sifat responden yang pendiam
dan terkesan cuek, sebenarnya responden memiliki kemampuan
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berelasi dengan orang lain. Responden aktif dalam kegiatan di RT.
Responden menempatkan diri di manapun ia berada. Kenyataan bahwa
ia memiliki anak autis tidak membuat ia harus menutupi kenyataan itu
di depan orang lain. Ia juga tidak malu mengajak anaknya keluar
rumah. Baginya, seperti apapun keadaan anaknya yang autis tetaplah
menjadi bagian dari hidupnya sampai kapanpun.
Responden memiliki warnet dan ia melibatkan beberapa orang di
sekitar rumahnya serta mahasiswanya. Bagi responden lebih baik ia
mendapat untung sedikit namun orang lain juga turut merasakan
daripada ia mendapat untung banyak tetapi dipakai sendiri. Responden
juga berelasi dengan petugas parkir yang menjaga warnetnya. Seluruh
masukan dari hasil parkir diberikan pada petugas parkir, dengan
demikian responden merasa bahwa mereka juga turut menjaga
keamanan orang yang masuk ke warnetnya.
Relasi responden yang baik tersebut membuat responden juga
lebih tenang bila harus pergi ke luar kota sementara istrinya juga
bekerja karena responden merasa tidak sendiri. Banyak orang turut
menjaga anaknya.

c. Kesimpulan
Responden bernama Bapak Awan bila ditinjau dari teori Aaron
T. Beck dan Goleman adalah orang yang memiliki kemampuan untuk
mengolah emosi-emosi negatif yang muncul dalam proses hidupnya.
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Berhadapan dengan realita bahwa anaknya mengalami gangguan autis,
muncul emosi-emosi negatif dalam diri responden yang mempengaruhi
hidupnya. Awalnya ia merasa sedih, kecewa, dan merasa bersalah pada
istrinya, namun dalam perjalanan hidup ia memiliki kesediaan dan
keberanian untuk bangkit dari keterpurukannya. Ia menjadi tenang dan
ringan menjalani hidup ini. Dalam proses hidupnya berhadapan dengan
realita yang ada, responden memiliki kecerdasan emosi seperti telah
dijelaskan di atas.
Responden memiliki keyakinan bahwa semua orang mempunyai
jalannya sendiri-sendiri dan Tuhan telah mengatur semuanya.
Responden juga yakin bahwa Tuhan telah menitipkan anak yang
khusus padanya untuk dicintai dengan segala keadaannya.

2. Responden bernama Ibu Rini
a. Ringkasan hasil penelitian
Responden adalah anak kedua dari tiga bersaudara. Ia
mempunyai seorang kakak laki-laki dan adik perempuan. Ayahnya
seorang pegawai Bank Rakyat Indonesia dan ibunya sebagai ibu rumah
tangga. Menurut responden, orang tuanya memandang

pendidikan

sebagai hal yang utama dan sebagai modal untuk hidup di masa depan.
Apapun dilakukan agar anaknya mengenyam pendidikan yang lebih
baik dan lebih tinggi dari orang tuanya. Pernah responden minta
sesuatu dan ibunya mengatakan tidak punya uang. Tapi kemudian
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responden mengatakan mau kursus dan ibunya langsung mengabulkan
meskipun sebelumnya dikatakan tidak mempunyai uang.
Pola pendidikan yang ditanam oleh orang tuanya, tumbuh dalam
diri responden. Dia dan suaminya berusaha semaksimal mungkin agar
anak-anaknya lebih baik dari mereka. Responden mengatakan kalau
secara kebetulan dia mempunyai anak autis maka dia juga harus
memberikan pendidikan untuk anaknya tersebut. Pendidikan tidak
harus formal seperti TK, SD dan sebagainya tapi yang sesuai dengan
keadaan anaknya.
Responden mengalami proses yang cukup panjang untuk sampai
diagnosa bahwa anaknya autis dan sampai sungguh-sungguh menerima
dengan hati bukan hanya dengan perkataan saja.

b. Dinamika Emosional Ibu Rini
Saat responden mengandung anak pertama, responden tidak
merasa ada sesuatu yang aneh. Dia melahirkan dengan normal
meskipun harus dipacu induksi karena bayi tidak mau turun ke jalan
lahir padahal responden sudah mengalami kontraksi sejak Jum’at dan
ia melahirkan hari Minggu malam.
PIKIRAN-PIKIRAN:
Saya bersyukur meskipun saya
mengalami kontraksi cukup lama,
yang penting anak saya lahir normal.

DUNIA
Anak lahir normal

MOOD:
Bahagia
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Pada suatu hari, ketika timbang bayi di Rumah Sakit ada seorang
perawat yang mengatakan anaknya tenang sekali, kalau dililing diam
saja kendati murah senyum. Pada saat umur 1 tahun sudah bisa
berjalan tanpa proses merangkak tetapi belum bisa bicara, cuek, kalau
menonton televisi tenang saja, kalau bangun tidur tidak menangis dan
dipanggil diam saja. Juga kalau menginginkan sesuatu selalu tarik
tangan orang tuanya. Anaknya suka menjatuhkan benda-benda yang
dipegangnya sambil mengatakan ”dawah” yang artinya jatuh. Juga
sudah bisa menyebut kata bapak.
PIKIRAN-PIKIRAN:
Kok anakku belum bisa bicara, terkesan
cuek, tenang sekali, kalau dipanggil diam
saja, kalau bangun tidur tidak menangis.
Ada apa dengan anak saya ya?

DUNIA
Anak s/d umur 1 th.

MOOD:
Cemas, bingung dan
khawatir.

Umur 1 tahun hiperaktifnya mulai kelihatan, terampil naik
turun meja, kursi, tempat tidur, tangga atau apa saja yang dapat
dipanjatnya. Semua benda di sekelilingnya selalu ingin diraih. Jika
marah, anaknya suka menjatuhkan diri ke lantai sambil membenturbenturkan kepalanya. Seiring dengan itu perbendaharaan bahasanya
tidak bertambah. Saat itu responden mulai curiga apakah anaknya
termasuk autis karena gejala-gejala autis ada pada diri anaknya. Tapi
orang-orang di sekitar responden menenangkan dengan mengatakan
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hal itu hanya terlambat bicara dan anak laki-laki biasa mengalami hal
itu.
PIKIRAN-PIKIRAN:
Anakku hiper, kalau marah suka menjatuhkan diri di lantai dan membenturkan
kepala. Dia terampil naik turun meja,
kursi, tempat tidur, tangga atau apa saja
yang bisa diraihnya.

DUNIA
Anak umur 1 th.

MOOD:
Cemas, bingung dan
khawatir.

Pada waktu anaknya berumur 2 tahun, responden dan suaminya
membawa anaknya ke dokter anak. Dokter menyarankan anaknya
untuk menjalani tes TORCH (Toxoplasma, Rubella, Cyto Megalo
Virus, Herpes) dan konsultasi pada bagian DDST di Rumah Sakit
Sardjito. Dari hasil tersebut, BERA dan CT SCAN-nya normal,
sementara EEG-nya menunjukkan ada iritasi difus. Pada hasil
TORCH-nya diketahui bahwa anaknya dulu pernah terinveksi virus
CMV. Dari hasil analisa DDST dinyatakan ada keterlambatan dalam
aspek bahasa dan dianjurkan untuk menjalani terapi wicara. Atas saran
dokter juga, anaknya dibawa ke Pusat Pengkajian dan Tumbuh
Kembang Anak untuk diobservasi dan diterapi wicara. Selama
observasi anaknya menunjukkan sikap manis dan juga merespon tiap
permainan yang diberikan kepadanya. Dia juga ramah dan suka
tersenyum pada setiap orang yang dijumpainya, mau berjabat tangan
dan melambaikan tangan saat berpisah dengan orang lain. Dengan itu
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semua, mereka mendiagnosa anaknya tidak autis dan tidak hiperaktif
tetapi hanya membutuhkan sosialisasi dan terapi wicara.
Sampai umur 3,5 tahun anaknya susah makan hanya minum
susu. Segala macam roti, buah, biskuit apalagi nasi tidak mau.
PIKIRAN-PIKIRAN:
Kok anakku susah makan, hanya minum
susu. Segala macam roti, buah, biskuit
apalagi nasi tida mau. Ada apa ya dengan
anak saya?

DUNIA
Umur 3,5 th

MOOD:
Cemas, bingung
dan gelisah.

Saat umur 3 tahun, anaknya suka bersenandung. Dia sangat
suka lagu-lagu Sherina dan senang melihat filmnya. Dia hafal dialogdialog dan adegan-adegan dalam film tersebut. Anaknya juga hafal
pada jingle-jingle iklan di TV (tjisamsu, extra joss dll), pintar
menghidupkan komputer mulai dari menyalakan, memilih program
yang dia suka sampai mematikan atau shutdown. Tapi dia lebih suka
main sendiri daripada bersama teman sebayanya. Daya tahan tubuh
anak baik, tidak pernah batuk atau flu dan tahan terhadap rasa sakit.
Jika kakinya tertusuk benda tajam, berdarah atau jika dia jatuh, dia
tidak pernah menangis ataupun kesakitan.
Pada waktu anaknya berusia 3 tahun, responden dan suaminya
membawa anaknya untuk berkonsultasi ke dokter ahli virologi dan
menjalani terapi. Di samping itu, mereka mendatangi seorang psikolog
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yang menyarankan anaknya dimasukkan ke play group agar bisa
bersosialisasi. Psikolog juga tidak mendiagnosa autis. Anaknya lalu
dimasukkan ke sebuah playgroup tapi hanya bertahan 1 bulan lalu
keluar karena jumlah muridnya terlalu banyak. Anaknya dipindahkan
ke playgroup lain yang perbandingan muridnya 2:5. Selama 3 bulan
sekolah di tempat itu anaknya tidak menampakkan adanya kemajuan.
Anaknya tetap senang bermain sendiri, tidak mau menurut peraturan,
teman-temannya tidak mau mengajaknya bermain sementara gurunya
tidak terbiasa menangani anak seperti anaknya. Merasa membuang
waktu percuma, maka responden dan suaminya memutuskan untuk
menyekolahkan anaknya di tempat lain. Usaha selanjutnya adalah
mendatangi tempat terapi wicara di Rumah Sakit Sardjito. Anaknya
ikut terapi hanya sekitar 2 bulan karena jadwalnya dalam seminggu
hanya 3x dan hanya ½ jam. Responden merasa anaknya menjalani
terapi tidak optimal jika hanya ½ jam saja. Akhirnya responden
bertekad untuk mencari sekolah khusus untuk anak autis meskipun
sebelumnya banyak psikolog dan tenaga medis tidak setuju.
Saat berumur 3,5 tahun anaknya susah makan hanya minum
susu. Segala macam roti, buah, biskuit apalagi nasi tidak mau. Saatsaat itu responden memasukkan anaknya ke sekolah autis tanpa
harapan muluk-muluk. Responden dan suaminya mentargetkan waktu
3 hari supaya anaknya mencoba sekolah barunya mengingat
pengalaman di dua play group sebelumnya betapa susahnya anaknya
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berpisah dari orang tuanya untuk memasuki dunia yang penuh dengan
aturan. Tidak disangka, pada hari ketiga anaknya sekolah, dia mau
melambaikan tangan pada bapaknya dan masuk kelas sendiri tanpa
harus dibimbing oleh terapisnya.
PIKIRAN-PIKIRAN:
Saya harus tahu ada apa dengan anak saya
Maka saya bawa ke dokter, psikolog,
terapis dan lain-lain. Apakah anak saya
autis? Tapi semua mengatakan tidak.

DUNIA
Umur s.d 4 th

MOOD:
Sedih, bingung dan
gelisah.

Pada suatu hari, responden mendengar kalau ada seorang
dokter spesialis jiwa anak yang mendalami tentang autism yaitu Dr.
Melly Budiman di Semarang. Maka responden, suaminya dan anaknya
menemui dokter tersebut. Setelah memeriksa anaknya, dokter
mengatakan kalau anaknya mengalami gangguan autis ringan. Meski
demikian, kata ringan tidak membuat responden dan suaminya lega.
Responden mengakui bahwa dirinya sedih, cemas, khawatir, bingung
dan gelisah dengan hasil diagnosa dokter yang menyatakan bahwa
anaknya autis. Seringkali responden menangis bila melihat dan
memikirkan anaknya. Juga bila responden ingat bagaimana kelak masa
depan anaknya, bagaimana menanamkan iman pada anaknya, apakah
kelak anaknya dapat menyambut komuni dan bagaimana kelak bila
responden dan suaminya meninggal dunia terlebih dahulu siapa yang
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akan mendampingi anaknya. Responden merasa bersalah karena punya
kebiasaan makan seafood karena menurut dokter, seafood adalah salah
satu pemicu autis. Terlebih saat hamil, selera makan seafood semakin
tinggi karena punya harapan agar kelak anaknya pintar. Kecemasan
dan kekhawatiran itu responden alami saat-saat responden

belum

dapat menerima keadaan anaknya yang autis.
PIKIRAN-PIKIRAN:
Bagaimana saya menanamkan iman pada
anak saya? Apakah kelak anak saya dapat
menyambut komuni? Bagaimana kelak
bila saya dan suami meninggal terlebih
dahulu?

DUNIA
Anak autis

MOOD:
Sedih, bingung, cemas,
gelisah, khawatir,
merasa bersalah.

Meskipun demikian, responden tidak ingin larut dalam suasana
itu. Responden bersama suaminya terus berusaha untuk kemajuan
anaknya. Mereka ingin dalam keterbatasan anaknya dapat tumbuh
optimal. Dari Dr. Melly, responden mendapat beberapa obat dan
dianjurkan untuk menjalani diet free gluten dan free casein. Kemajuan
yang tampak pada 6 bulan pertama sejak diet, pengobatan, dan terapi
amat mengejutkan responden dan suaminya. Dalam situasi yang
demikian responden bersyukur bahwa suaminya dapat mengerti dan
tidak menuntut ini dan itu. Juga keluarga besarnya dapat menerima
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keadaan anaknya yang autis. Ini adalah salah satu yang membuat
responden bisa lebih kuat dalam menghadapi kenyataan ini.
PIKIRAN-PIKIRAN:
Saya bersyukur bahwa suami dan keluarga
besar bisa menerima keadaan anak saya
yang autis tanpa menuntut apa-apa. Ini
membantu saya lebih kuat menghadapi
realita yang berat ini. Saya tidak sendiri.

DUNIA
Anak autis

MOOD:
Tenang, bersyukur,
damai.

Responden bangkit untuk memulai yang baru demi anaknya yang
autis. Responden memang berharap bahwa anaknya bisa sembuh,
tetapi setelah membaca buku tentang autis ternyata tidak bisa sembuh
total maka responden berpasrah kepada Tuhan dan menganggap bahwa
ia diberi kepercayaan untuk merawat anak istimewa itu. Responden
bersyukur bahwa diberi kemampuan dan kemauan untuk mendampingi
anaknya. Responden juga merasa bahwa suaminya berpengaruh besar
dalam hidupnya untuk menerima semua itu. Dengan kehadiran
anaknya yang autis, hubungan responden dengan suaminya semakin
dekat bahkan responden semakin tahu ternyata di balik sikap suaminya
yang terkesan cuek itu sebenarnya penuh perhatian, pengertian, tidak
menuntut ini itu dan sangat menyayangi keluarganya. Setiap melihat
atau mendengar tentang anak yang dibuang oleh keluarganya,
responden tetap bersyukur bahwa keluarganya tetap menerima anaknya
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yang autis. Kekuatan utama diperoleh dari doa dan renungan harian.
Responden percaya bahwa ada rencana Tuhan di balik semua ini.
PIKIRAN-PIKIRAN:
Saya harus bangkit, tidak boleh terpuruk
dalam kesedihan. Pasti Tuhan mempunyai
rencana yang indah di balik semua ini.
Masih banyak orang yang lebih berat
beban hidupnya dari pada saya. Saya bersyukur bahwa saya diberi kemampuan dan
kemauan untuk merawat anak khusus ini.

DUNIA
Anak autis.

MOOD:
Bersyukur, tenang, pasrah.

Responden merasa bahwa dalam perjalanan hidupnya banyak
terjadi kejutan. Tuhan memberi cobaan tapi Dia juga memberi jalan
keluar. Responden selalu berdoa dan Tuhan pasti membantunya dalam
berbagai macam bentuk.
Sekarang anaknya sudah bisa menyebut nama bapak dan ibunya
dengan benar dan sudah bisa mengenali orang-orang terdekatnya. Dan
ternyata kebiasaan bapaknya untuk mengenalkan anaknya anaknya
pada waktu kecil dengan program-program multimedia dan game hal
itu rupanya membuat anaknya kini hafal dengan angka dan huruf
dalam bahasa Inggris. Anaknya mulai tenang, mudah diajari, mau
makan

nasi

meskipun

sedikit,

bisa

melafalkan

suku

kata,

perbendaharaan katanya bertambah, bisa mengenali rasa dan warna
dan sudah bisa menggunakan beberapa kata dan kalimat untuk
berkomunikasi. Responden mempunyai harapan bahwa anaknya bisa
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mandiri. Bagi responden kunci untuk mendampingi anaknya yang autis
adalah penerimaan dan cinta. Bagi responden hal ini merupakan
tanggungjawab yang diberikan oleh Tuhan sumber hidup dalam
mendampingi anaknya yang autis.
PIKIRAN-PIKIRAN:
Kendati anak saya autis dan tidak dapat sembuh total namun saya tidak boleh menyerah
dan putus asa. Masih banyak yang bisa saya
lakukan untuk anak saya dan saya tetap menerima dan mencintainya. Tuhan pasti beri jalan.

DUNIA
Anak autis.

MOOD:
Bersyukur, tenang, pasrah.
Suatu malam saat responden berbicara berdua dengan suaminya,

suaminya mengatakan seandainya mereka meninggal terlebih dahulu,
bagaimana dengan anaknya yang autis. responden terkejut, ternyata di
balik sifatnya yang cuek, suaminya mempunyai perhatian dan
kekhawatiran untuk masa depan anaknya yang autis.
Responden bernama Ibu Rini adalah orang yang memiliki
kesadaran diri akan pengalaman hidupnya. Ini nampak dalam kata-kata
dan sikapnya dalam menerima realita bahwa anaknya mengalami
gangguan autis. Tentu bukan hal yang mudah bagi responden untuk
menerima realita tersebut apalagi sebenarnya responden telah lama
curiga dengan keadaan anaknya yang sulung namun saat itu suami dan
keluarga dekatnya mengatakan tidak ada apa-apa. Saat dihadapkan
pada kenyataan bahwa anaknya autis, responden merasa syok, sedih,
bingung, kecewa, dan merasa bersalah karena saat hamil, responden
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memiliki keinginan makan seafood secara berlebihan, dan dari
informasi yang didapat, seafood diduga penyebab autis.
Responden bernama Ibu Rini adalah pribadi yang memiliki
kemampuan mengelola emosi. Responden tidak ingin larut dan
terpuruk dalam situasi syok, sedih, bingung, kecewa, dan merasa
bersalah. Menyadari diri sebagai seorang istri dan ibu, responden
mengelola emosi-emosi negatif yang muncul sehingga menjadi
bersemangat, gembira, dan lebih tenang menghadapi segala yang
terjadi.
Bagi responden, apapun yang terjadi sehubungan dengan
anaknya yang autis tetap dapat diterima dengan hati terbuka karena
responden memiliki keyakinan bahwa Tuhan mempunyai rencana yang
indah di balik semua ini. Bagi responden, Tuhan telah menitipkan anak
istimewa padanya yang berarti bahwa Tuhan juga pasti memberi
responden jalan keluar dari setiap kesulitan yang dihadapi.
Responden bangkit dari situasi tersebut juga berkat bantuan dari
suami dan keluarga dekatnya. Responden bersyukur bahwa dalam
situasi yang demikian, suami dan keluarga dekatnya tetap menerima
anaknya yang autis. Apalagi responden sadar bahwa ia adalah orang
yang mudah terharu dan menangis bila melihat anaknya yang autis.
Dengan kehadiran suami dan keluarga dekatnya, responden merasa
ditemani dan dikuatkan.
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Responden bernama Ibu Rini adalah pribadi yang optimis
menjalani realita yang ada. Responden mampu bertahan dalam
masalah yang dihadapi. Dalam situasi berat yaitu anaknya autis, ia
tidak putus asa melainkan terus berjuang dan selalu memiliki harapan
dalam melangkah ke depan. Responden juga belajar dari orang tua lain
yang juga memiliki anak autis sehingga tidak merasa bahwa
penderitaannya yang paling berat.
Juga saat mengetahui bahwa anaknya tidak dapat sembuh total,
responden tidak putus asa dan tetap yakin bahwa setiap usaha pasti
akan ada buahnya walau dalam kecil. Responden mengatakan,” Tidak
ada kata menyerah bagi saya sebagai orang tua untuk terus menerus
berusaha dan berjuang demi anak-anak. Apapun akan saya lakukan dan
korbankan demi anak dan keluarga.”
Responden

sungguh

menyadari

konsekuensi

yang

harus

diterimanya sehubungan dengan anaknya yang autis dan responden
tidak pernah terpaksa menerima semua itu. Responden tetap bebas dan
ringan menerima dan menjalani semuanya. Dan dia tidak pernah
menyesal memiliki anak autis dan tidak pernah merasa sia-sia
berkorban apapun karena yakin bahwa sekecil apapun yang
dilakukanya pasti ada gunanya. Di dalam pahitnya hidup, responden
tetap tenang, pasrah, dan percaya pada Tuhan sehingga ia optimis
menjalani semuanya. Sikapnya yang optimis ini menumbuhkan
empatisitas dalam diri responden.
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Responden bersama suaminya telah merencanakan sesuatu untuk
anaknya kelak. Mereka telah membeli sebidang tanah yang
direncanakan untuk perikanan atas nama anaknya karena responden
melihat sepertinya anaknya yang autis suka dengan hal tersebut.
Meskipun secara intelektual mungkin anaknya tidak bisa mengerti
banyak namun itu tidak mematahkan semangat responden untuk
memulai usaha tersebut. Responden yakin bahwa Tuhan pasti akan
beri jalan keluar dari setiap kesulitan yang dihadapi.
Saat ini anaknya masih bertahan sekolah di sekolah umum,
namun bila suatu saat dirasa bahwa anaknya dianggap sudah tidak
mampu bertahan di sekolah umum, maka responden tetap terbuka dan
menerima realita yang ada asalkan yang terbaik untuk perkembangan
anaknya.
Responden

menyadari

segala

konsekuensi

yang

harus

ditanggungnya karena memiliki anak autis dan responden dengan rela
menerimanya. Responden juga tidak merasa terganggu atau malu bila
bepergian dengan anaknya yang terkadang masih muncul perilaku
yang aneh. Bagi responden buat apa ditutupi atau malu mempunyai
anak khusus seperti autis, justru responden merasa bangga dan
bersyukur karena Tuhan mempercayakan anak istimewa padanya.
Responden turut merasakan apa yang dialami oleh anaknya dan
itu nampak dari ekspresi wajah dan sikapnya ketika bersama anaknya.
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Tidak jarang dia terharu dan menangis melihat anaknya dengan segala
keunikannya.
Responden adalah orang yang memiliki ketrampilan sosial
apalagi dengan sifatnya yang ramah, riang, supel dalam bergaul, dan
tidak

pilih-pilih.

mempengaruhi
Responden

Dengan

responden

aktif

dalam

situasi
untuk

anaknya
berelasi

kegiatan

di

yang

autis

tidak

dengan

orang

lain.

lingkungan.

Responden

menempatkan diri di manapun ia berada. Kenyataan bahwa ia memiliki
anak autis tidak membuat ia harus menutupi kenyataan itu di depan
orang lain. Ia juga tidak malu mengajak anaknya keluar rumah.
Baginya, seperti apapun keadaan anaknya yang autis tetaplah menjadi
bagian dari hidupnya sampai kapanpun.
Responden dan suaminya memiliki warnet dan itu melibatkan
beberapa orang di sekitar rumahnya serta mahasiswa suaminya.
Responden bersyukur dan banyak belajar dari suaminya. Responden
juga berelasi dengan petugas parkir yang menjaga warnetnya. Seluruh
masukan dari hasil parkir diberikan pada petugas parkir, dengan
demikian responden merasa bahwa mereka juga turut menjaga
keamanan orang yang masuk ke warnetnya.
Relasi responden yang baik tersebut membuat responden juga
lebih tenang bila harus pergi bekerja karena responden merasa tidak
sendiri. Banyak orang turut menjaga anaknya.
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c. Kesimpulan
Responden bernama Ibu Rini bila ditinjau dari teori Aaron T.
Beck dan Goleman adalah orang yang memiliki kemampuan untuk
berproses. Berhadapan dengan realita bahwa anaknya mengalami
gangguan autis, muncul emosi-emosi negatif dalam diri responden
yang mempengaruhi hidupnya. Awalnya ia merasa syok, sedih,
kecewa, dan merasa bersalah, namun dalam perjalanan hidup ia
memiliki

kesediaan

dan

keberanian

untuk

bangkit

dari

keterpurukannya. Ia menjadi tenang dan ringan menjalani hidup ini.
Dalam proses hidupnya berhadapan dengan realita yang ada,
responden memiliki kecerdasan emosi seperti telah dijelaskan di atas.
Bagi responden, tidak ada kata menyerah dalam mendampingi
anaknya. Responden juga memiliki keyakinan bahwa telah mengatur
semuanya. Responden percaya bahwa Tuhan pasti memberikan jalan
keluar dari setiap kesulitan yang dihadapinya.

3. Dinamika emosional orang tua
Pasangan suami istri Bapak Awan dan Ibu Rini adalah orang tua
dari anak autis yang memiliki kesadaran akan emosi-emosi yang muncul
yang mempengaruhi pikiran dan perasaannya. Kesadaran itu yang
mendorong mereka untuk tidak berhenti pada situasi keterpurukan
melainkan berani bangkit mengelola setiap peristiwa yang terjadi
meskipun menyakitkan sehingga mereka memiliki optimisme, empatisitas
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dengan situasi anaknya yang autis, dan tetap mampu membangun
hubungan sosial dengan orang lain.
Mereka sebagai orang tua tidak saling menyalahkan melainkan
saling menguatkan, pun ketika sebenarnya Ibu Rini sudah melihat
kecurigaan pada diri anak sulungnya sejak awal namun suami dan
keluarga dekatnya selalu mengatakan tidak ada apa-apa. Ketika diketahui
bahwa anaknya autis, ibu Rini tidak menyalahkan suami dan keluarga
dekatnya. Bagi mereka, tidak ada kata menyerah, apapun akan dilakukan
dan dikorbankan untuk anak-anak. Dengan situasi anaknya yang autis,
mereka tetap mampu menjalani hidup ini dengan ringan karena mereka
memiliki kecerdasan secara emosi. Bagi mereka, kehadiran anaknya yang
autis bukan menjadi beban melainkan hadiah dari Tuhan bahwa mereka
diberi kepercayaan merawat anak istimewa. Keyakinan mereka bahwa
Tuhan memberi kekuatan dan jalan keluar dari setiap kesulitan yang
dihadapi, membuat mereka lebih ringan menjalani kehidupan ini.
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BAB VI
KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan dan saran-saran yang disajikan dalam bab ini berdasarkan hasil
penelitian dan pengalaman yang diperoleh selama penelitian. Saran-saran yang
disajikan dalam bab ini ditujukan kepada berbagai pihak yang dianggap perlu
sesuai dengan hasil penelitian ini.

A. Kesimpulan
Kecerdasan Emosional seseorang dipengaruhi oleh berbagai faktor yang
ada, baik dalam diri maupun di luar diri. Seseorang yang memiliki kecerdasan
emosional akan mampu menjalani hidup dengan kebebasan tanpa terbelenggu
oleh situasi yang ada.
Orang tua yang memiliki anak autis diharapkan memiliki kecerdasan
emosional sehingga dapat lebih optimal mendampingi anaknya yang autis dan
sebagai orang tua juga mengalami kebahagiaan dan kesejahteraan. Berdasarkan
hasil penelitian tentang dinamika emosional orang tua anak autis ditarik
kesimpulan sebagai berikut:
1. Relasi antara suami istri
Relasi antara suami istri turut menentukan dinamika emosional mereka
sebagai orang tua yang memiliki anak autis. Pasangan suami istri yang saling
mendukung, saling berbagi, terjalin komunikasi yang hangat dan baik, tidak
saling menyalahkan atau mencari-cari penyebab dari kondisi anaknya yang
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autis membuat mereka tetap bahagia dan optimis menjalani hidup ini sehingga
anak juga mendapatkan perhatian, cinta, dan pendampingan yang lebih baik
karena relasi suami istri juga terjalin baik. Sebaliknya, relasi suami istri yang
kurang terjalin baik, kurang memiliki waktu untuk saling berbagi, saling
menyalahkan dan mencari-cari penyebab dari kondisi anaknya yang autis
membuat mereka semakin merasa berat dan pesimis menjalani hidup ini
sehingga anak kurang mendapat perhatian, cinta, dan pendampingan yang baik
karena relasi suami istri juga kurang terjalin dengan baik dan hangat.
2. Dukungan sosial (social support)
Dukungan sosial sangat membantu orang tua yang memiliki anak autis
dalam usahanya memiliki kecerdasan emosional. Dukungan sosial berasal dari
keluarga dekat, masyarakat di sekitar mereka tinggal, dan lingkungan kerja
dengan turut menjaga, mendampingi, menerima, dan mencintai anaknya yang
autis. Hal ini menguatkan hati orang tua sehingga mereka tidak merasa
sendirian melainkan merasa didukung dan dibantu dalam mendampingi
anaknya yang autis. Sebaliknya, bila keluarga dekat, masyarakat sekitar, dan
lingkungan kerja kurang peduli, komunikasi kurang terjalin dengan baik dan
hangat, tidak memiliki waktu untuk saling mendengarkan dan didengarkan,
membuat orang tua semakin merasa berat menjalani hidup ini dan merasa
sendiri.
3. Nilai kepasrahan pada Tuhan
Mereka menyadari bahwa ada kekuatan yang lebih di luar diri mereka
sebagai manusia yaitu kekuatan Tuhan maka untuk memiliki kekuatan tersebut
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mereka memupuknya dengan berdoa, mengikuti Misa kudus, renungan dan
membaca kitab suci. Dengan iman yang dipupuk dari hari ke hari membuat
mereka memiliki sikap pasrah dan percaya bahwa ada sesuatu yang indah di
balik penderitaan ini. Awalnya memang mereka shock, kecewa, sedih, dan
berat untuk menerima kenyataan bahwa anaknya autis namun hal itu tidak
membuat mereka larut dalam situasi tersebut. Berkat iman yang kuat, mereka
bangkit. Mereka lebih memprioritaskan masa depan anaknya yang autis maka
mereka berusaha semaksimal mungkin dengan berbagai macam cara agar
anaknya yang dalam keterbatasannya tetap dapat tumbuh dan berkembang
lebih optimal. Mereka sebagai orang tua memiliki keyakinan bahwa Tuhan
pasti memberi jalan keluar dari permasalahan yang dihadapi. Bahkan, mereka
percaya bahwa anaknya yang autis itu adalah titipan Tuhan yang tetap harus
dicintai. Mereka memiliki kesadaran akan realita yang dihadapi sehingga lebih
memudahkan dalam proses hidup.

B. Saran-saran
1. Saran untuk orang tua
a. Memberikan pengertian kepada saudara kandung dari anak autis
bahwa perhatian lebih diberikan pada anaknya yang autis supaya tidak
ada kesalahpahaman di antara mereka. Menyiapkan anak-anak yang
lain untuk membantu mendampingi anaknya yang autis.
b. Sejauh masih mungkin, membekali anak autis dengan doa-doa
sederhana.
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c. Membantu anak autis untuk menggali kemampuan atau bakat yang ada
dalam diri anaknya karena meskipun autis, mereka tetap mempunyai
kelebihan yang bisa dikembangkan untuk hidup mereka.
d. Mempersiapkan anak autis untuk memasuki masa pubertas.
2. Bagi masyarakat
a. Masa depan anak-anak autis tidak hanya ditentukan oleh keluarga
mereka namun juga oleh kesediaan masyarakat luas menerima anak
autis ini. Maka, bagi masyarakat hendaknya memberikan dukungan
pada keluarga yang memiliki anak autis dengan turut menciptakan
suasana yang baik dan memperlakukan anak autis sebagai pribadi yang
berharga kendati memiliki keterbatasan tertentu.
b. Menghilangkan label bahwa autis itu kutukan atau gila atau anak setan.
c. Menghilangkan persepsi bahwa autis itu bukan penyakit keturunan
(genetika), sebab hingga saat ini belum ada penelitian ilmiah secara
medis yang menegaskan bahwa autis merupakan penyakit keturunan.
3. Bagi konselor
Memberikan bimbingan dan pendampingan kepada orang tua yang
memiliki anak autis terlebih bagi yang belum bisa mengolah emosi-emosi
negatif yang muncul sehingga diharapkan tidak terlalu lama terbelenggu
dalam emosi negatif itu. Caranya dengan membantu orang tua anak autis
mengolah emosi negatifnya menjadi emosi positif. Selain itu memberikan
bimbingan pada orang tua anak autis untuk dapat melihat bahwa anak autis
pun sebenarnya dapat dilatih untuk melakukan segala sesuatu sendiri
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seperti mandi, makan, sikat gigi, berpakaian, tidur, bermain, naik sepeda,
berkebun, memakai sepatu dan sebagainya. Singkatnya membimbing
orang tua anak autis untuk tekun melatih anaknya menjadi mandiri.
4. Bagi peneliti lain
a. Ketiga pasang orang tua dalam penelitian ini adalah pasangan suami
istri yang ketiganya mempunyai iman dan suku yang sama. Untuk
penelitian selanjutnya dapat dilakukan dengan responden yang
beragama dan bersuku lain untuk dapat mengetahui dinamika
emosional yang kemungkinan jauh lebih kompleks.
b. Perlu dilakukan penelitian terhadap anak autis yang memasuki masa
pubertas.
c. Perlu dilakukan penelitian terhadap saudara kandung dari anak autis
yang kemungkinan merasa kurang mendapat perhatian yang penuh
atau utuh dari orang tuanya.
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RENCANA PELAKSANAAN PENELITIAN
Pertemuan

Kegiatan

I

Perkenalan
6 November 2006

Tujuan/target yang ingin dicapai
Perkenalan

untuk

membangun

hubungan yang baik dengan calon
responden

sehingga

diharapkan

mempermudah proses wawancara.
II

Perijinan

Mendapat ijin dari calon responden

6 November 2006

untuk bersedia diwawancarai untuk
penelitian yang penulis lakukan.

III

Mengatur jadwal
wawancara

Menyesuaikan waktu yang sesuai untuk
wawancara dengan calon responden.

13 November 2006
IV

Wawancara informasi

Mengetahui latar belakang keluarga,

13 November 2006

riwayat pendidikan, riwayat kesehatan,
kehidupan sosial dengan masyarakat,
perkembangan

psikis

dalam

situasi

anaknya yang autis.
V

Konseling (jika

Membantu

responden

dengan

diperlukan)

wawancara

konseling

individu

(pendekatan
dengan

IA/RET

masalah

menyesuaikan

yang

dihadapi

responden)
VI

Triangulasi sumber

Mendapat kepastian data yang diperoleh
penulis.
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Wawancara Informasi

Responden pasangan suami istri Bapak Yanto dan Ibu There
Responden : Bapak Yanto
Wawancara I: 15 November 2006
P

: Selamat sore pak.

R

: Selamat sore suster. Mari suster kita duduk di sini saja ya? Tidak apaapa kan? (sambil tersenyum dan mengajak duduk di teras)

P

: Oh tidak apa-apa pak. Santai saja.

R

: Bagaimana suster, apa yang bisa saya bantu?

P

: Begini pak, sebelumnya terimakasih banyak atas kesediaan bapak.
Seperti yang sudah saya ungkapkan saat saya datang ke rumah tapi
waktu itu hanya ketemu ibu, saya ingin berbincang-bincang dengan
bapak tentang pengalaman bapak memiliki anak autis.

R

: Baik suster saya siap. Kita mulai saja ya?

P

: Iya pak.

R

: Begini suster, Ardi itu sebenarnya lahir normal. Tapi pada hari ketiga
saya dipanggil dokter anak karena setiap minum ASI, Ardi pasti muntah.
Dan menurut standar pelayanan di Rumah Sakit tersebut harus diperiksa.
Ternyata ketahuan kalau Ardi hidrocepalus. Kepalanya tiap hari
membesar.

P

: Ya, ya. Waktu itu bagaimana perasaan bapak?

R

: Ya saya merasa sedih, bingung, dan yang paling berat bagi saya ialah
memberitahu istri bahwa anak harus segera dioperasi. Saat itu saya
berpikir bahwa saya harus kuat dan siap supaya saya juga bisa
menyiapkan istri untuk menerima semua ini. Maka saya menyiapkan diri
lahir batin dan saya merasa tenang mengatakan pada ibu bahwa Ardi
harus dioperasi (tersenyum).

P

: Apa yang bapak lakukan sebelum mengatakan pada ibu kalau Ardi harus
dioperasi?
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R

: Saya berdoa dan berpasrah pada Tuhan, termasuk juga apa yang akan
saya katakan pada ibu, saya minta bimbingan Tuhan. Syukurlah suster,
saya bisa pasrah dan tenang menyampaikan pada ibu.

P

: Ya, ya. Jadi bapak sungguh yakin ya bahwa Tuhan membantu terlebih
dalam keadaan yang sulit?

R

: Iya suster, saya yakin sekali. Juga saya yakin kalau Tuhan hadir lewat
dokter maka saya yang tidak tahu apa-apa tentang dunia kedokteran
sepenuhnya menyerahkan kepada dokter.

P

: Ya,ya. Oh ya pak, bagaimana setelah bapak menyampaikan pada ibu?

R

: Ibu memang kelihatan tenang ya suster. Tapi saya juga bisa merasakan
di balik sikap tenangnya itu, sebenarnya ibu mana sih yang hatinya tega
dan rela melihat anaknya dalam keadaan seperti itu?

P

: Lalu apa yang bapak lakukan?

R

: Saya ajak bicara ibu baik-baik suster. Saya kenal dia karena kami pacaran
9 tahun sebelum menikah.

P

: 9 tahun? Wah berarti sudah lebih saling mengenal ya pak?

R

: Ya begitulah suster (tertawa)

P

: Lalu bagaimana dengan Ardi yang akan dioperasi waktu itu?

R

: Umur 1 minggu sebenarnya dia akan dioperasi dan waktu itu sudah
menerima sakramen baptis dan minyak suci tetapi badannya panas dan
dokter tidak berani melakukan tindakan operasi.

P

: Ya, ya. Lalu diundur sampai kapan pak?

R

: Diundur 1 minggu suster, jadi umur 15 hari dia operasi yang pertama.
Operasi berjalan lancar dan dia dipasang selang pada otaknya. Ya,
sampai umur 4 tahun dia menjalani 7 kali operasi.

P

: Ya pak. Kemarin waktu ibu cerita juga saya haru sekali. Untuk anak usia
segitu sudah harus menjalani 7 kali operasi.

R

: Ya begitulah suster. Saya sebagai bapak mau melakukan apa saja dan
memberikan yang terbaik untuk anak-anak. Maka umur 4 tahun, kami
mencarikan sekolah untuk Ardi. Mungkin ibu sudah cerita ya suster?

P

: Iya pak.
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R

: Ya, Ardi masuk playgroup lalu TK nol kecil dan di TK itu mulai
kelihatan hipernya. Nah, beberapa guru di TK itu dulu murid saya dan
katanya mereka sungkan untuk menyampaikan pada saya tentang Ardi
yang hiperaktif dan cenderung bermain sendiri. Setelah saya diberitahu,
lalu Ardi kami pindah ke TK lain dan ternyata Ardi semakin semaunya
maka dia dikeluarkan dari TK itu. Nah saat itu ibunya kalang kabut
suster (sambil tersenyum).

P

: Ya pak, saya bisa mengerti.

R

: Lalu kami bawa Ardi ke Pusat Penelitian Psikologi UGM untuk
diperiksa. Katanya dia tidak apa-apa hanya butuh terapi dan penanganan
khusus. Tapi kami belum puas suster, lalu kami bawa dia ke dokter anak
lain dan dirujuk ke sebuah Rumah Sakit. Nah saat itu baru ketahuan
kalau dia autis.

P

: Perjalanan yang panjang ya pak?

R

: Iya suster, meskipun kami sedih tapi sisi lain kami merasa puas.
Akhirnya kami tahu bahwa anak kami itu autis.

P

: Iya pak. Akhirnya perjalanan panjang selama ini untuk mengetahui ada
apa dengan Ardi sudah terjawab ya. Kalau sedih bagi saya itu pasti
dialami oleh semua orang tua ya pak.

R

: Iya suster.

P

: Oh ya pak, kalau boleh saya tahu, apa yang bapak rasakan saat itu?

R

: Saat itu bagi saya berat juga ya suster. Saya harus mendampingi ibu
untuk menerima realita bahwa anak kami autis. Kalau saya ini orangnya
punya sifat yang realistis jadi lebih mudah untuk menerima. Kalau
memang keadaan Ardi seperti itu ya diterima saja. Sampai kapanpun
saya tetap menerimanya.

P

: Ya, pak.

R

: Sekarang yang saya lakukan sebagai orang tua adalah bagaimana caranya
memaksimalkan Ardi tanpa memaksa dia.

P

: Iya pak, karena menghadapi anak autis kita tidak bisa menuntut ini itu.
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R

: Betul suster. Yang penting bagi saya adalah Ardi tidak sakit dan tidak
rewel maksud saya tidak nakal pada orang lain.

P

: Ya, ya.

R

: Saya juga beri kebebasan pada kakaknya.

P

: Maksud bapak pada Adi? Katanya mau jadi romo ya pak?

R

: Katanya begitu suster. Saya mengatakan silahkan saja asal itu sungguh
panggilan dan bukan pelarian karena adiknya autis.

P

: Apa bapak tidak khawatir kalau tidak memiliki keturunan?

R

: Saya dan ibu menyerahkan pada Tuhan semuanya suster. Tuhan yang
punya segalanya dan kami ini hanya dititipi saja. Kalau Dia mau ambil
lagi ya silahkan saja karena memang mereka bukan milik kami
(tersenyum dan membuka kedua telapak tangan).

P

: Wah, bapak punya iman yang besar sekali ya?

R

: Bagi saya ya suster, rencana Tuhan itu seperti rumus matematika yang
jawabannya sudah pasti, 2+2=4. Tuhan sudah mengatur semuanya dan
kita tinggal menjalaninya. Kalau Tuhan memberi cobaan, pasti Dia juga
memberikan jalan keluarnya. Betul tidak suster? (tersenyum)

P

: Betul pak (tersenyum). Bapak sangat yakin?

R

: Iya suster. Dan ini yang buat saya ringan menjalani semuanya kendati
terkadang berat. Lagipula ya suster, kalau saya tidak kuat, siapa yang
akan menemani istri dan anak-anak?

P

: Iya pak.

R

: Maka saat Ardi operasi yang keempat sampai ketujuh, kami bisa tenang
menghadapinya. Ibu juga sudah bisa tersenyum dan tertawa sampaisampai banyak orang heran, lha anaknya dioperasi kok orang tuanya
tenang saja (tersenyum).

P

: Iya pak, itu pasti buah dari iman bapak dan ibu yang kuat.

R

: Amin suster (kami tertawa).

P

: Oh ya pak, kemarin ibu juga cerita tentang ibunya bapak yang waktu itu
juga masuk Rumah Sakit bersamaan dengan Ardi yang akan menjalani
operasi ketiga.
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R

: Iya suster. Saat itu ibu saya sakit lever dan ginjal dan harus masuk ICU
sedangkan Ardi juga harus masuk ICU. Bagaimana tidak berat ya suster
(sambil tersenyum), ibu dan anak saya harus sama-sama masuk ruangan
dan Rumah Sakit yang sama.

P

: Meskipun berat, apa yang waktu itu bapak lakukan?

R

: Saya tetap berdoa suster, dan waktu itu saya bingung juga. Saya sempat
mengeluh, kok hidup ini berat ya. Lalu saya berdoa begini: Ya Tuhan,
beri kami sekeluarga petunjuk-Mu. Bila ini memang kehendak-Mu, beri
kami kekuatan dan jalan keluar untuk hadapi semuanya.” Lalu Tuhan
menjawab doa saya. Saya berbicara dengan dokter lalu dokter
mengatakan Ardi bisa dipindah ke ruang lain tapi harus yang ada AC.

P

: Setelah itu, apa yang bapak rasakan?

R

: Karena kepasrahan yang terus menerus saya hayati, saya tenang suster
menghadapinya termasuk kematian ibu saya.

P

: Ya, ya.

R

: Banyak orang juga heran, ibunya meninggal kok tidak kelihatan bingung
atau apalah gitu.

P

: Tapi kalau bingung dan sedih pasti bapak alami ya. Namanya juga
ditinggal untuk selamanya oleh orang yang sangat kita cintai.

R

: Jelas saya mengalami semua itu suster. Tapi saya bisa dengan tenang
menguasai perasaan saya. Saya juga yakin kalau Tuhan punya kehendak
lain di balik semua peristiwa ini (tersenyum).

P

: Ya pak. Apakah bapak punya keinginan atau sesuatu untuk ke depan?

R

: Seperti ibu, saya juga ingin kita punya yayasan untuk anak-anak kita
yang khusus seperti autis.

P

: Maksud bapak yang bercirikan iman Kristen?

R

: Iya suster. Oh ya suster, kemarin ibu juga cerita katanya suster setuju dan
mau membantu untuk misa dan acaranya ya?

P

: Iya pak. Kita sama-sama ya? Saya akan bantu yang sekiranya bisa saya
lakukan.

R

: Terimakasih lho suster sebelumnya.
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P

: Sama-sama pak. Kalau begitu saya pamit dulu pak. Lain waktu saya
sambung lagi kalau ada sesuatu yang kurang, saya akan menghubungi
bapak.

R

: Silahkan suster. Saya akan bantu apa yang bisa saya lakukan.

P

: Terimakasih pak, selamat sore.

R

: Sama-sama suster. Hati-hati ya.

P

: Iya pak. Salam untuk ibu, Ardi dan Ari.

P

: Iya suster, nanti saya sampaikan. (kami berdua berjabat tangan).

Wawancara ke-II: 20 November 2007
P

: Selamat sore pak.

R

: Selamat sore suster.

P

: Saya mengganggu lagi pak.

R

: Oh tidak apa-apa suster. Saya tidak merasa terganggu kok. Silahkan
suster, kita duduk di sini saja ya?

P

: Iya pak.

R

: Bagaimana suster, apakah ada yang bisa saya bantu lagi?

P

: Begini pak, saya ingin menanyakan tentang diri bapak. Kapan bapak lahir
dan di mana?

R

: Oh (tersenyum), saya lahir tanggal 19 September 1958 di Blunyah.

P

: Oh jadi bapak juga dari Yogya?

R

: Iya suster.

P

: Bapak berapa bersaudara?

R

: Saya anak tunggal suster, jadi tidak punya saudara kandung.

P

: Oh. Bagaimana rasanya jadi anak tunggal pak? (sambil tersenyum)

R

: Bagi saya biasa saja suster. Banyak orang menganggap kalau anak
tunggal itu dimanja dan sebagainya. Tapi ya tergantung juga ya suster.
Saya tidak demikian. Justru dari kecil orang tua saya mengajari saya
untuk hidup mandiri apalagi ayah saya seorang tentara.

P

: Oh begitu? Jadi tidak selamanya benar ya anggapan bahwa anak tunggal
itu selalu dimanja.
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R

: Iya suster. Ya tadi saya katakan itu tergantung juga ya (sambil
tersenyum).

P

: Iya pak. Oh ya pak, apakah bapak bisa sedikit cerita tentang masa kecil
bapak?

R

: Iya suster, dulu bapak saya pernah menjadi komando pasukan tempur.
Jadi karena bapak saya tentara maka saya jarang bertemu dengan beliau,
bahkan selama 20 tahun jarang bertemu dan kalau bertemu juga hanya
sebentar. Nah pada saat saya lahir, bapak saya berada di Aceh suster.
Saat saya TK, bapak saya berada di Irian.

P

: Oh jadi jarang sekali ya pak bertemu?

R

: Iya suster. Dari situ juga bapak saya mengajari untuk hidup mandiri
meskipun sebagai anak tunggal tidak berarti dimanja lho (sambil
tertawa).

P

: Ya.... lalu bagaimana hubungan keluarga dengan masyarakat di sekitar.

R

: Karena bapak saya tentara maka kami tinggal di komplek keluarga
tentara. Hubungan di antara keluarga kami baik-baik saja meskipun
jarang bertemu bapak. Juga hubungan keluarga kami dengan masyarakat
sekitar cukup dekat.

P

: Ya, ya.... lalu bagaimana orang tua bapak menilai tentang pendidikan?

R

: Orang tua saya selalu menekankan bahwa pendidikan itu sangat penting.
Mereka mengatakan bahwa mereka tidak bisa membekali yang lain
untuk masa depan saya kecuali pendidikan. Maka bapak saya
memberikan kepercayaan pada saya mau sekolah di mana saja asal saya
mampu menjalaninya. Mereka berusaha semaksimal mungkin agar saya
mengenyam pendidikan lebih tinggi dari mereka.

P

: Tadi bapak bercerita tentang bapak. Bagaimana dengan ibu?

R

: Ibu saya selalu berpikir praktis namun berprinsip. Apa saja dan
berapapun biaya akan dikeluarkan demi pendidikan saya. Juga waktu
kecil ya suster, saya ikut mbah buyut yang pedagang. Saya dibelikan
buku dan itu harus dibaca, kalau tidak saya baca maka saya tidak
dibelikan lagi.

144

P

: Ya, ya. Lalu dengan didikan mereka seperti itu, sekarang bapak sebagai
kepala keluarga, bagaimana bapak sendiri menilai pendidikan itu?

R

: Dalam mengasuh anak-anak, saya juga berusaha semaksimal mungkin
supaya mereka lebih tinggi dari saya. Dengan usaha dan cara apapun
akan saya lakukan yang terpenting adalah anak-anak saya suster.

P

: Ya pak, itu pasti harapan semua orang tua ya agar anak-anaknya lebih
baik dan berhasil dari orang tuanya.

R

: Iya suster, kami tidak bisa membekali dengan kekayaan tapi dengan
pendidikan.

P

: Iya pak, itu akan lebih berguna untuk ke depan bagi anak-anak.

R

: Harapan saya juga begitu suster. Dan saya juga punya harapan istri saya
tetap kuat menghadapi semua yang terjadi. Karena biasanya perasaan
seorang ibu lain dengan bapak yang serba praktis saja (sambil
tersenyum).

P

: Saya kagum dengan bapak dan ibu dalam menerima semua ini dan
mendampingi anak-anak.

R

: Terimakasih suster. Kalau saya sih karena saya percaya bahwa Tuhan
punya sesuatu yang indah dibalik penderitaan kami ini meskipun sampai
sekarang saya tetap belum tahu rencana Tuhan itu apa. Lha saya ini
cuma dititipi Tuhan jadi saya harus jaga baik titipan Tuhan. (Kami
tertawa).

P

: Oh ya pak, apakah bapak memiliki suatu prinsip atau motto sebagai
pegangan dalam hidup berkeluarga?

R

: Ada suster, selain kepercayaan saya pada Tuhan, hal lain ialah tidak ada
kata menyerah bagi saya. Semua akan saya lakukan untuk istri dan anakanak. Saya berani untuk berkorban dan melakukan apa saja, maksud saya
yang baik lho suster (tersenyum) demi mereka. Meskipun saya
mempunyai anak autis namun saya tidak akan menyerah, saya akan terus
berjuang suster (tersenyum).

P

: Wah saya turut bangga mendengarnya pak. Saya berdoa juga untuk
bapak sekeluarga.
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R

: Terimakasih suster.

P

: Oh ya pak kalau boleh saya tahu, dengan keadaan Ardi yang autis, apa
pengaruhnya dalam relasi bapak dan ibu?

R

: Itu semakin mendekatkan kami dan mengingatkan kami untuk tetap
mencintai Ardi walau keadaannya demikian. Kami justru saling
menguatkan dan semakin berpasrah karena semua yang memiliki Tuhan.

P

: Jadi kalau mau diambil positipnya, kehadiran Ardi yang autis semakin
mendekatkan dan menguatkan hubungan bapak ibu?

R

: Iya suster. Itu juga menantang kami untuk menjadi orang tua yang baik
bagi mereka. Baik bukan berarti selalu menuruti keinginan mereka.

P

: Ya, ya.

R

: Baik yang saya maksudkan ialah bagaimana kami memberi contoh hidup
untuk bekal perjalanan mereka dengan cara masing-masing karena kami
tidak bisa menyamakan mereka. Ari berbeda dengan Ardi dan itu yang
membuat kami harus juga mengenal anak-anak kami dengan segala
keunikannya seperti kami.

P

: Ya pak. Sama bukan berarti dipukul rata ya?

R

: Iya suster. Makanya kalau bukan orang tua yang pertama mengenal anak,
lalu siapa yang akan mengenal mereka? (kami tersenyum).

P

: Iya pak.

P

: Wah sepertinya sudah sore pak. Saya rasa untuk sore ini saya cukupkan
di sini dulu pak.

R

: Baik suster kalau dirasa cukup. Kalau masih ada sesuatu yang suster
butuhkan, saya tetap bersedia membantu suster. Jangan segan-segan lho.

P

: Ya pak, terimakasih banyak.

R

: Saya juga terimakasih suster, saya semakin punya banyak teman dan
saudara sehingga semakin yakin kalau saya tidak sendirian menanggung
semua ini.

P

: Iya pak, saya menemani juga dengan doa-doa saya.

R

: Terimakasih suster.

P

: Baik pak, saya permisi dulu. Sekali lagi terimakasih banyak.
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R

: Sama-sama suster. Hati-hati di jalan.

P

: Iya pak.

(Kami berjabat tangan).

Responden : Ibu There
Wawancara I : 13 November 2006
P

: Selamat siang bu.

R

: Selamat siang suster. Mari silahkan masuk, silahkan duduk dulu.
Sebentar ya suster.

P

: Ya, bu tidak apa-apa. Diselesaikan dulu pekerjaannya.

R

: Iya suster. Sedikit lagi (sambil tersenyum).

(P duduk, sementara R membereskan pekerjaannya)
R

: Suster, kita mau ngobrol dimana?

P

: Di mana saja bisa bu, terserah ibu.

R

: Kita ngobrol di luar saja ya, tapi duduk di lantai. Bagaimana suster?

P

: Oh tidak apa-apa bu. Sudah selesai pekerjaannya?

R

: Sudah suster untuk hari ini, besok dilanjutkan lagi. Mari suster (R
mengajak P keluar dari perpustakaan dan duduk di depan perpustakaan).
Kita santai saja kan suster?

P

: Iya bu. Santai saja kok.

R

: Bagaimana suster, ada yang bisa saya bantu? (tersenyum)

P

: Begini bu, sebelumnya terimakasih banyak atas kesediaan ibu. Seperti
yang sudah saya ungkapkan saat saya datang ke rumah, saya ingin
berbincang-bincang dengan ibu seputar pengalaman ibu mempunyai
anak autis.

R

: Iya suster, saya bersedia. Kita mulai saja ya? Begini suster, pada waktu
kehamilan saya berumur sekitar 2 bulan saya hampir keguguran.

P

: Oh ya, ya. Hamil anak keberapa bu?

R

: Anak yang kedua suster. Waktu itu saya tetap berusaha dan minta dokter
agar janin bisa dipertahankan walaupun sebenarnya kalau digugurkan
dianggap sah saja.
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P

: Ya, ya (sambil mengangguk). Lalu bagaimana cara ibu mempertahankan
janin itu?

R

: Saya istirahat total suster selama 7 bulan. Saya pindah ke rumah ibu saya
dan sama sekali tidak melakukan pekerjaan apapun pokoknya istirahat
total. Dan syukurlah bahwa janin bisa dipertahankan sampai lahir.
Namun ternyata setelah 3 hari diketahui bahwa anak saya mengalami
hidrosiphalus. Setiap hari kepalanya semakin membesar 2cm dan setiap
minum susu, dia selalu muntah. (tersenyum)

P

: Oh, ya, ya (sambil mengangguk). Bagaimana perasaan ibu saat itu?

R

: Ya macam-macam suster. Ya sedih, cemas, takut, bingung, khawatir tapi
ya saya tetap pasrah pada Tuhan. Dengan keadaan seperti itu maka kami
meminta seorang Romo untuk membaptis Ardi karena saat itu saya
merasa seperti ada sesuatu yang akan hilang. Saat itu saya novena dan
berdoa,” Tuhan, kalau memang Engkau akan mengambil anakku,
ambillah sekarang tetapi bila Engkau akan memberi dia hidup, berilah
kami kekuatan untuk menghadapi semua ini.”

P

: Itu doa yang ibu panjatkan saat itu?

R

: Iya suster. Saya hanya bisa berpasrah, semua sudah diatur sama Tuhan,
saya tinggal menjalani.

P

: Bagaimana keadaan ibu setelah ibu berdoa dan menyerahkan situasi yang
ibu hadapi?

R

: Saat itu saya merasa lega dan tenang suster kendati permasalahan dan
kesulitan tetap ada (sambil tersenyum).

P

: Ya, ya bu, saya bisa mengerti.

R

: Pada umur 15 hari, Ardi menjalani operasi yang pertama dan operasi
berjalan lancar. Tapi ternyata setelah selapan, slang yang dipasang di
otak keluar dari perut.

P

: Oh...(diam sejenak). Lalu bu?

R

: Ardi harus menjalani operasi lagi. Dan sampai umur 4 tahun, dia sudah
menjalani operasi selama 7 kali.

P

: 7 kali operasi itu karena hidro tadi bu?
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R

: Iya suster. Lalu umur 4 tahun belum bisa bicara namun sudah bisa jalan.

P

: Ya, ya.

R

: Waktu itu dia jarang menangis, kalau saya tinggal, dia selalu cuek, kalau
dimasukkan dalam box juga diam saja, kalau diajak bicara sering tidak
melihat lawan bicara.

P

: Ya, ya… Padahal anak kecil pada umumnya kalau ditinggal ibunya
menangis atau mau ikut ya bu?

R

: Iya suster, tapi Ardi tidak. Dia diam saja. Juga dia sering menyilet
pergelangan tangannya dan tidak pernah merasa sakit. Juga dia pernah
mencium ceret di atas kompor yang menyala dan dia tidak merasa panas.

P

: Oh, begitu?

R

: Iya suster. Dan kejanggalan lain yang semakin kami rasakan adalah pada
umur 4 tahun masuk playgroup, tampak ada yang berbeda di antara
teman-temannya. Umur 5 tahun masuk TK swasta. Waktu itu sudah bisa
bicara tapi kemana-mana selalu ikut gurunya sehingga gurunya merasa
terganggu dan tidak bisa mengajar.

P

: Ya, ya.

R

: Karena perilakunya itu maka ia dikeluarkan dari TK tersebut padahal
belum ada 1 kwartal.

P

: Kalau boleh saya tahu bu, bagaimana perasaan ibu saat itu? Maksud saya
dengan keadaan Ardi yang seperti itu dan dia dikeluarkan dari sekolah?

R

: Jujur suster ya, saya sakit hati waktu itu apalagi saya bekerja di Yayasan
tersebut. Juga beberapa guru melakukan demo yang intinya kurang
setuju dengan keputusan bahwa Ardi dikeluarkan.

P

: Ya, ya bu.

R

: Lalu Ardi kami masukkan TK di Jetis tapi akhirnya juga dipindah karena
melihat ada sesuatu yang aneh dibandingkan dengan teman-teman
sebayanya. Beberapa kali kami membawa Ardi ke dokter dan psikiater
dan ia diberi obat penenang. Memang dia jadi tenang tapi kemudian saya
pikir, buat apa anak saya jadi diam kalau itu karena obat? Pernah Ardi
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sakau karena obat itu. Kemana-mana saya selalu membawa obat itu.
Lama kelamaan saya tidak tega suster, melihat anak saya seperti itu.
P

: Ya, ya, bu. Lalu?

R

: Lalu saya dan bapaknya memutuskan untuk menghentikan saja dan
konsultasi ke dokter lain.

P

: Lalu bagaimana sampai akhirnya diketahui bahwa Ardi mengalami
gangguan autis?

R

: Kami membawa Ardi ke Dokter lain. Dokter meminta saya untuk
menuliskan apa saja yang dilakukan Ardi dari mulai bangun tidur sampai
menjelang tidur kembali.

P

: Berapa umur Ardi waktu itu bu?

R

: 5 tahun lebih suster, ya hampir 6 tahun. Setelah beberapa hari kami
membawa catatan tentang Ardi ke Dokter tersebut dan setelah dilihat,
dokter mengatakan kalau Ardi autis.

P

: Kalau boleh saya tahu, bagaimana perasaan ibu saat itu?

R

: Saya merasa seperti tidak punya harapan lagi suster, saya lemas secara
fisik dan psikologis.

P

: Ya bu, saya bisa mengerti apalagi sebelumnya Ardi sudah banyak
menderita karena hidrocephalus, dan kemudian hasil diagnosa dokter
yang menyatakan dia mengalami gangguan autism.

R

: Iya suster, saya sungguh tidak tega melihat anak saya kok seperti itu.
Saya juga merasa tidak punya teman untuk bicara berbagi pengalaman
hidup. Kalau saya ke saudara, Ardi selalu dibilang anak nakal dan ini
menambah beban saya. Apalagi bapak saya stres juga, tadinya tidak
merokok tapi setelah mendengar Ardi autis eh menjadi perokok.

P

: Ya, bu saya bisa mengerti keadaan ibu yang merasa tidak punya teman
berbagi saat-saat berat itu. Lalu apa yang menjadi kekuatan ibu saat itu
sehingga ibu bisa melalui proses yang panjang itu?

R

: Doa suster (sambil tersenyum). Bagi saya doa sungguh menjadi kekuatan
dalam hidup saya sampai kapanpun. Dengan berdoa saya bisa lebih
tenang untuk menghadapi semua realita ini kendati kadang terasa berat
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hidup ini. Apalagi saat Ardi akan operasi yang ketiga suster. Saat itu
merupakan yang paling berat bagi saya.
P

: Maksud ibu?

R

: Begini suster, saat Ardi akan operasi yang ketiga bulan Desember 1994,
ibu mertua saya juga masuk Rumah Sakit yang sama dengan Ardi karena
sakit lever dan ginjal dan harus masuk ICU. Sementara Ardi juga harus
masuk ICU karena selangnya jebol dan ngubet usus sekitar 70 cm.
Bagaimana sakitnya hati kami suster? Ibu mertua dan cucunya harus satu
ruangan di ICU. Setelah kami bicara dengan dokter, Ardi bisa
dimasukkan di ruang anak tapi harus ber-AC. Kami sedikit lega.

P

: Oh ya, ya. Lalu Ardi dimana bu?

R

: Ari di rumah sendirian suster karena saya dengan bapaknya sibuk urus
Ardi dan eyangnya di Rumah Sakit.

P

: Ya, ya.

R

: Tanggal 16 Desember 1994 Ardi boleh pulang dan sehari kemudian ibu
mertua saya meninggal dunia, saat itu Ardi diare.

P

: Seperti ada kontak ya bu?

R

: Iya suster, mungkin begitu ya (sambil tertawa).

P

: Oh ya bu, tadi ibu mengatakan kalau yang menjadi kekuatan bagi ibu
adalah doa. Apakah doa juga berpengaruh bagi ibu dalam menerima
semua ini termasuk keadaan Ardi?

R

: Betul sekali suster (sambil tersenyum). Saya sudah bisa menerima
keadaan anak saya yang autis dengan segala konsekwensinya termasuk
harus menanggung rasa malu dan sebagainya karena tingkah lakunya.
Kalau saya sebagai ibunya tidak bisa menerima dia seperti itu lalu siapa
lagi yang akan menerima dia? Saya bangkit suster dan saya tidak boleh
terlalu lama terpuruk dalam situasi sedih. (sambil tersenyum)

P

: Sepertinya ibu menjalani hidup ini dengan ringan?

R

: Iya suster (sambil tersenyum). Saya punya kebiasaan memulai dan
mengakhiri segala sesuatu dengan berdoa termasuk pekerjaan saya.
Setiap hari saya mengikuti Ekaristi pagi di Kotabaru dan langsung ke
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sekolah. Sepertinya kalau belum Ekaristi ada sesuatu yang kurang dalam
menjalani hari itu. Saya lebih mantap ikut Ekaristi pagi hari karena untuk
bekal hidup saya hari itu. Kecuali kalau ada sesuatu maka saya ikut
Ekaristi sore hari. Saya percaya kalau Tuhan pasti beri kekuatan dan
jalan keluar dari setiap kesulitan maka saya ringan menjalani hidup ini
kendati saya punya anak autis. Saya tidak pernah akan tahu apa yang
Tuhan kehendaki untuk kami dengan kehadiran anak saya yang autis
namun saya percaya bahwa ada sesuatu yang indah nantinya. Maka saya
sebagai orang tua tidak boleh menyerah suster. Apa saja akan saya
lakukan dan korbankan untuk anak-anak. Tidak ada kata menyerah.
(berkata dengan suara lantang dan tersenyum).
P

: Ya bu, saya juga punya keyakinan seperti itu, kalau Tuhan pasti beri
kekuatan dan jalan keluar dari setiap permasalahan hidup kita. Wah
terimakasih ya bu, saya belajar banyak nih dari ibu.

R

: Sama-sama suster. Saya juga semakin merasakan arti hidup ini dengan
berbagai tantangan yang saya hadapi. Apalagi setelah menikah saya
semakin mengerti bahwa hidup ini seperti roda yang terus berputar,
suatu saat di atas tapi lain waktu di bawah.

P

: Iya bu. Tapi maaf saya belum mengerti maksud ibu tadi mengatakan
semakin mengerti arti hidup setelah menikah.

R

: Begini suster, sebelum menikah saya merasakan hidup serba enak seperti
roda yang selalu di atas. Keluarga kami punya pembantu, punya 2 toko,
bangun tidur sudah tersedia makan dan minum tanpa harus bekerja
terlebih dahulu. Sekolah sudah ada sopir yang antar jemput pokoknya
semuanya serba ada dan enak. Tapi setelah saya menikah, saya harus
bisa mandiri dan tidak menggantungkan hidup dengan semua itu maka
saya harus bekerja. Ditambah lagi dengan keadaan anak saya yang lahir
hidro dan macam-macam itu. Begitu suster maksud saya (sambil
tersenyum)
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P

: Ya bu, saya semakin mengerti sekarang. Oh ya, kembali ke Ardi ya bu.
Waktu dokter mengatakan dia autis, apakah saat itu ibu sudah
mengetahui tentang autis?

R

: Saat itu belum banyak pengetahuan tentang autis dan belum semarak
seperti sekarang ini suster. Maka saya yang harus aktif mencari
pengetahuan tentang autis dengan membaca surat kabar, mengikuti
seminar tentang autis dan sebagainya.

P

: Ya, ya. Tentu saja sebagai orang tua, ibu dituntut untuk tidak tinggal
diam dalam kekurangmengertian ibu tentang dunia autis?

R

: Betul suster (sambil tersenyum). Maka saya ke sana-sini cari tahu tentang
autis.

P

: Oh ya bu, apakah ibu punya rencana atau keinginan untuk ke depan?

R

: Iya suster. Saya ingin misa bersama dengan orang tua yang punya anak
dengan kebutuhan khusus lalu setelah itu sharing bersama. Saya juga
punya impian lain untuk mendirikan sebuah yayasan khusus untuk anak
autis yang punya kita suster.

P

: Maksud ibu yang bercirikan Kristen begitu?

R

: Iya suster. Bagaimanapun iman sangat perlu ditanamkan pada anak kita
walau mereka autis. Ya, meskipun yang sangat mendasar tapi bagi saya
itu juga perlu.

P

: Ya bu. Oh ya tentang tadi ibu ingin misa dan sharing bersama orang tua
yang punya anak dengan kebutuhan khusus, apakah ibu pernah
membicarakan ini dengan yang lain?

R

: Pernah suster, mereka juga antusias menanggapi ajakan itu tapi
masalahnya belum ada yang menggerakkan. Kami baru sebatas
mengajak dan mereka menanggapi.

P

: Bagaimana kalau kita mulai bu? Saya bersedia membantu. Apa yang bisa
saya lakukan pasti akan saya buat untuk membantu terlaksananya
kegiatan itu.

R

: Benar suster? (sambil tersenyum)

P

: Benar bu. Kapan kita mulai?
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R

: Baik suster. Kita cari waktu yang tepat ya?

P

: Baik bu. Kita jalan bersama-sama ya? (sambil tersenyum)

R

: Ok suster (sambil tertawa).

P

: Kembali ke pembicaraan kita tadi ya bu, bagaimana ibu selama ini
menghadapi Ardi?

R

: Untuk anak autis seperti Ardi ya suster, dia bisa berbuat apa saja yang dia
mau. Contohnya: dia pernah makan telur mentah, daging mentah dan
maaf suster, kotorannya saja pernah dia makan. Jujur kadang saya
menangis dalam hati kok anak saya seperti ini. Tapi seperti tadi saya
katakan, saya tidak ingin terpuruk dalam kesedihan suster.

P

: Ya bu, saya bisa mengerti. Apakah ibu juga mengajak Ardi untuk keluar
rumah?

R

: Iya suster. Kami kadang makan di luar bersama bapak dan kakaknya.
Dulu saya juga sering mengajak Ardi pergi naik sepeda motor ke
Ganjuran, Kaliurang bahkan pernah sampai Muntilan. Ardi di depan dan
biasanya dia tidur.

P

: Apakah sampai saat ini masih ada yang mengganjal di hati ibu?

R

: Masih suster. Jujur hingga hari ini yang mengganjal di hati saya ialah iri.

P

: Iri? Maksud ibu?

R

: Begini suster, orang tua saya sering mengajak jalan-jalan cucu-cucunya
tapi yang sering diajak adalah anak adik saya yang pintar-pintar.
Memang kadang Arya diajak. Dan biasanya dia protes kok adiknya tidak
diajak. Tapi biarlah suster, nanti juga entah kapan pasti orang tua saya
akan bisa lebih memahami dan menerima cucunya yang autis itu.

P

: Ya, mudah-mudahan bu.

R

: Pokoknya ya suster, sebagai orang tua yang punya anak autis harus siap
menanggung malu karena perilaku anaknya. Banyak contoh sudah kami
alami suster.

P

: Apakah ibu bisa sedikit menceritakannya?

R

: Bisa suster (sambil tersenyum). Begini suster, pernah ya suatu hari saya
mendapat telfon dari gurunya di SLB memberitahu kalau Ardi
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mengacak-acak lemari orang yang jual tanaman di depan sekolahnya.
Saya datang dengan bapaknya dan meminta maaf sambil membawa
sesuatu untuk gantinya. Untung dia tidak merusak tanaman hias yang
mahal itu suster (sambil tertawa) dan syukurlah bapak yang punya
tanaman itu baik dan bisa mengerti keadaan Ardi.
P

: Ya, ya syukurlah ya bu.

R

: Iya suster. Juga peristiwa belum lama ini suster. Tanggal 3 November
lalu, Ardi error lagi memecahkan kaca kamar depan dengan tangannya.
Suster waktu datang ke rumah kemarin kalau melihat kaca depan yang
pecah, ya itu Ardi yang memecahkan (sambil tersenyum). Waktu itu
saya sudah memakai seragam pramuka lengkap dan siap berangkat
pramuka. Karena ingat seragam yang saya pakai maka saya meredakan
marah saya. Sebelum berangkat saya pesan dengan Ardi: mama sudah
akan berangkat dan mama tidak sempat bersihkan itu. Nanti adik
bersihkan ya? Dia jawab iya.

P

: Ardi bersihkan sendiri bu?

R

: Dibantu kakaknya. Waktu saya pulang dari pramuka, semua sudah bersih
dan rapi lagi.

P

: Jadi Ardi bisa mengerti ya bu pesan ibu sebelum berangkat itu?

R

: Iya suster. Sebenarnya meskipun autis tapi Ardi punya sifat supel, dia
juga tahu perasaan orang tuanya apalagi kalau kami marah dia tahu. Dia
juga bisa memasak lho suster.

P

: Memasak bu?

R

: Iya suster. Kalau ia ingin makan telur ya dia goreng sendiri. Juga kalau
ada tamu, dia cepat minta saya untuk buatkan minum. Katanya kasihan
tamunya haus (sambil tertawa).

P

: Oh ya, ya. Pantas saja kemarin waktu saya datang dia langsung minta
uang ibu untuk membelikan saya juice karena waktu itu dia sedang
minum juice.

R

: Ya begitulah dia suster. Maka kemarin saya ajari dia untuk tanya dulu ke
suster mau minum juice atau tidak.
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P

: Iya bu. Kebetulan kemarin saya sedang batuk (sambil tertawa).

R

: Iya suster, maka Ardi cepat minta saya buatkan minum untuk suster.

P

: Wah perhatian juga ya dia bu?

R

: Iya suster (Kami berdua tertawa)

P

: Wah bu, sepertinya pembicaraan kita hari ini sampai di sini dulu ya bu.
Tidak terasa kok sudah sore.

R

: Sudah cukup suster?

P

: Untuk hari ini cukup dulu bu. Besok kita sambung lagi ya?

R

: Baik suster. Kalau suster membutuhkan, saya siap membantu. Kita
janjian di tempat ini lagi ya suster. Soalnya kalau di rumah nanti kita
tidak bisa bicara banyak karena Ardi pasti macam-macam. Maklumlah
suster (sambil tersenyum)

P

: Iya bu saya bisa mengerti (sambil tersenyum). Baik bu, nanti saya telpon
ibu lagi. Terimakasih banyak bu. Salam untuk bapak, Ari dan Ardi.

R

: Baik suster, nanti saya sampaikan.

P

: Terimakasih bu, selamat sore, saya pulang dulu (kami berjabat tangan)..

R

: Selamat sore suster. Hati-hati ya.

P

: Iya bu.

Wawancara ke-II : 25 November 2006
P

: Selamat siang bu, maaf ya saya mengganggu lagi.

R

: Hallo suster, selamat siang juga. Tidak apa-apa suster. Saya senang kok
diganggu suster (sambil tertawa). Silahkan duduk dulu ya.

P

: Terimakasih bu.

(R duduk di depan P)
R

: Bagaimana suster, kita melanjutkan pembicaraan kita kemarin?

P

: Iya bu. Langsung saja ya bu. Begini bu, apakah ibu mempunyai saudara
kandung?

R

: Punya suster. Kami empat bersaudara dan saya yang paling tua.

P

: Apakah semua sudah menikah bu?

R

: Ada satu yang belum suster. Saya urutkan saja ya?
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P

: Iya bu.

R

: Yang nomor dua mengajar di SMA Stella Duce. Yang ketiga belum
menikah dan sekarang bekerja di Amerika. Yang bungsu ada di Bandung
dan sudah menikah.

P

: Bagaimana dengan pendidikan ibu dan adik-adik ibu?

R

: Syukurlah suster, kami semua lulus sarjana. Itu juga karena orang tua
kami selalu menekankan pendidikan itu yang utama dan mereka selalu
berusaha semaksimal mungkin agar kami bisa mengenyam pendidikan
yang lebih tinggi dari mereka.

P

: Ya, ya. Bagaimana dengan riwayat kesehatan ibu?

R

: Saya memang waktu kecil sering sakit-sakitan suster (sambil tertawa).
Tapi setelah operasi polip, saya dapat dikatakan untuk sakit yang serius
tidak ada.

P

: Operasi polip umur berapa bu?

R

: SD kelas 1 atau kelas 2 suster, saya agak lupa (tersenyum)

P

: Ya,ya. Bagaimana dengan riwayat pendidikan ibu?

R

: Saya TK tahun 1969 di TK St. Yusuf lalu SD juga St. Yusuf. Waktu saya
kelas III, SD St Yusuf pindah ke SD Tarakanita Bumijo dan saya juga
ikut pindah. Lalu saya SMP Stella Duce dan SMA Stella Duce I.
Kemudian kuliah di Sanata Dharma dan kembali mengajar di SMP Stella
Duce ini (tertawa).

P

: Lalu bagaimana hubungan sosial ibu?

R

: Saya bisa bergaul dengan siapa saja, tidak ada masalah suster. Dimanamana saya sering dijadikan pemimpin minimal sekretaris.

P

: Jadi selalu jadi pengurus inti ya bu?

R

: Iya suster. Mungkin saya sudah terdidik di rumah ya, orang tua saya
pedagang, saya di rumah dengan adik-adik dan sayalah yang mengawasi
mereka.

P

: Iya bu, jadi yang tertua ya.

R

: Iya suster.

P

: Jadi ibu sudah terbiasa berorganisasi ya?
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R

: Iya suster. Mungkin itu yang juga membuat saya punya kepercayaan diri
ya (tersenyum) dan punya banyak teman. Apalagi orang tua saya
memberi kepercayaan untuk bergaul dengan siapa saja yang penting
bertanggungjawab.

P

: Iya bu, justru kita bisa belajar banyak ya kalau kita diberi kebebasan
untuk bergaul dan kita juga bisa bertanggungjawab atas kepercayaan itu.

R

: Iya suster.

P

: Oh ya bu. Kapan dan di mana ibu lahir?

R

: Saya lahir di Yogyakarta suster, 31 Januari 1964. Sudah tua ya suster?
(sambil tertawa).

P

: Belum bu. Masih kelihatan cantik dan semangat.

R

: Terimakasih suster (sambil tersenyum).

P

: Kalau boleh saya tahu ya bu, dengan keadaan Ardi yang autis, bagaimana
hubungan bapak dengan ibu?

R

: Hubungan kami tetap baik suster. Justru dengan kehadiran anak kami
yang autis, kami semakin saling meneguhkan satu sama lain. Saling
mengingatkan kalau suatu saat kami kurang sabar. Biasanya kalau bapak
sudah akan marah atau kurang sabar, saya yang mencoba untuk sabar,
begitu sebaliknya suster. Jadi anak tetap merasa ada tempat untuk
mengadu. Soalnya kalau kami berdua marah atau tidak sabar, anak-anak
mau kemana?

P

: Oh ya, ya. Jadi bisa dikatakan gantian ya bu? (tersenyum)

R

: Iya suster. Tapi kalau tidak keterlaluan, kami tidak sampai marah kok
pada anak-anak. Ya, biasanya kami beritahu baik-baik, mereka juga tahu
kok.

P

: Jadi bapak dan ibu juga tetap bisa beraktifitas di luar rumah ya?

R

: Iya suster. Dulu waktu Ardi belum sekolah di SLB dan di asrama,
memang saya mengurangi kegiatan saya di luar rumah. Bahkan waktu
kami melalui proses panjang untuk mengetahui ada apa sebenarnya
dengan Ardi, saya sempat berhenti bekerja 10 tahun khusus untuk dia.

P

: Jadi sejak dia di SLB dan asrama, ibu sudah mulai beraktifitas lagi?
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R

: Iya suster karena dia sudah bisa ditinggal. Bahkan waktu itu saya tinggal
dengan bapak ke Palembang untuk kegiatan pramuka.

P

: Tidak rewel bu?

R

: Tidak suster, sebelumnya sudah kami beritahu kalau kami akan pergi.

P

: Apakah dengan ibu tetap aktif di luar rumah, ada sesuatu yang ibu
peroleh?

R

: Banyak suster. Sejak awal memang motivasi saya ikut kegiatan lain
bukan semata-mata untuk menghasilkan uang tapi untuk pengalaman dan
refreshing bagi saya. Bagaimanapun saya juga butuh suasana lain selain
di rumah. Maka saya mengajak dan menganjurkan untuk orang tua yang
punya anak autis juga bisa terlibat kegiatan di luar rumah.

P

: Jadi bagi ibu itu sangat membantu ya?

R

: Iya suster. Saya jadi punya teman dan saudara banyak sehingga bisa
saling bercerita berbagi pengalaman. Bagi saya, bukan semata-mata
materi yang saya kejar tapi pengalaman dan kebersamaan dengan yang
lain sehingga saya bisa belajar dari mereka dan sebaliknya.

P

: Sambil menyelam minum air ya bu? (tersenyum)

R

: Iya suster (tertawa). Karena ya suster, menurut saya kalau kita di rumah
menghadapi anak yang demikian dan kita selalu tinggal di rumah, lamalama bisa stress juga. Bisa-bisa merasa bahwa beban hidupnya yang
paling berat. Nah kalau kita bisa keluar dan bergaul dengan yang lain,
kita juga bisa melihat bahwa kita tidak sendirian dan masih banyak
orang yang menderita juga bahkan lebih parah dari kita.

P

: Iya bu.

R

: Juga dari kegiatan pramuka ya suster. Saya dengan bapaknya sudah lama
aktif dalam pramuka. Kami juga banyak belajar hidup dari kegiatan ini.
Tidak sekedar ikut tapi ada nilai yang kami dapatkan. Pokoknya asyik
suster (tertawa).

P

: Kalau boleh dikatakan bahwa itu juga salah satu yang menyebabkan ibu
bisa kuat menghadapi semua ini?

R

: Iya suster. Tapi yang utama tetap ada dalam Tuhan.
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P

: Iya bu.

R

: Oh ya suster, bagaimana rencana untuk kegiatan kita yang kemarin saya
sampaikan pada suster?

P

: Saya punya sedikit gambaran bu. Mungkin kita awali dengan Misa
Kudus lalu setelah itu berbagi pengalaman. Bagaimana bu?

R

: Wah saya setuju sekali itu suster. (tersenyum)

P

: Lalu apa yang bisa saya bantu bu?

R

: Suster tolong carikan romo dan tempat ya? Tapi kita juga perlu ketemu
dulu dan membicarakan ini dengan yang lain. Mungkin kita buat panitia
kecil ya?

P

: Iya bu. Saya akan carikan romo dan tempat.

R

: Mungkin kita buat setelah Natal ya suster?

P

: Boleh bu.

R

: Nanti saya hubungi ibu Rini dulu lalu kita kumpul dan membicarakan ini
ya suster? Dia juga antusias sekali dan ingin mempunyai komunitas itu
lho suster seperti kalau di gereja Kotabaru kan ada komunitas ini itu. Bu
Rini ingin ada komunitas orang tua yang punya anak autis dan
kebutuhan khusus lainnya.

P

: Nah mungkin bisa dimulai dengan kegiatan itu ya bu?

R

: Iya suster.

P

: Wah bu, sepertinya pembicaraan kita siang ini kita cukupkan disini dulu
ya bu.

R

: Baik suster. Kalau suster masih ada sesuatu yang ingin ditanyakan,
silahkan datang saja.

P

: Baik bu terimakasih banyak. Saya juga ingin main ke rumah bertemu
dengan Ardi juga.

R

: Oh silahkan saja suster. Kami senang kok.

P

: Nanti saya telpon ya bu sebelum saya datang.

R

: Baik suster, kami tunggu lho.

P

: Terimakasih bu, saya pamit dulu. Selamat siang.

R

: Selamat siang juga suster.
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(Selama 2 kali wawancara, dari awal sampai akhir, penulis melihat responden
pasangan suami istri Bapak Yanto dan Ibu There bercerita dengan mantap,
pandangan yang teduh sambil tersenyum dan sekali waktu tertawa termasuk
ketika bercerita tentang penderitaannya. Dari pengamatan tersebut, penulis
menyimpulkan bahwa responden sudah menerima realita bahwa anaknya autis.
Dalam keadaan tersebut responden tetap menerima dan mencintai anaknya tanpa
syarat dan percaya bahwa ada sesuatu yang indah di balik penderitaan ini.
Penulis juga mengamati saat beberapa kali penulis bertemu dengan responden
diluar kegiatan wawancara, responden juga bercerita tentang Ardi dan penulis
menangkap sikap sabar, lembut tapi tegas dari responden termasuk saat
responden dalam keadaan lelah.

17 Desember 2006
Penulis datang ke rumah responden untuk bertemu dengan mereka dan anaknya
yang autis. Penulis tidak mengadakan wawancara tetapi berbincang-bincang
santai. Ardi menyanyi dan berjoget. Saat itu penulis melihat langsung kesabaran
responden dan suaminya kendati di tengah-tengah suasana gembira itu Ardi
sempat rewel namun responden dan suaminya tetap tegas tapi lembut menghadapi
Ardi. Dari situ penulis menyimpulkan bahwa apa yang selama ini disampaikan
oleh responden dalam wawancara bahwa dia sudah bisa menerima keadaan
anaknya yang autis benar-benar dihidupi dalam sikap dan kata-katanya ketika
berhadapan langsung dengan anaknya yang autis.

13 Februari 2007
Penulis datang ke rumah responden mengunjungi Ibu There yang sedang sakit dan
harus istirahat total. Penulis juga bertemu dengan Bapak Yanto dan Ardi. Dalam
keadaan sakit, penulis tetap melihat kesabaran dan kelembutan hati Ibu There
terhadap anaknya yang waktu itu rewel. Responden bercerita seharusnya dia
opname di Rumah Sakit tapi mereka keberatan dengan alasan anaknya yang autis.
Setelah menyampaikan pada dokter keadaan yang sebenarnya maka dokter
memperbolehkan untuk dirawat di rumah tapi tetap harus istirahat.
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Responden pasangan suami istri Bapak Andi dan Ibu Anti
Responden : Bapak Andi
Wawancara I : 11 Desember 2006
P

: Penulis

Rb

: Responden bapak

Ri

: Responden ibu

(Saat P datang, Agatha menyambut P sambil tersenyum dan terjadi percakapan
singkat antara P dengan Agatha. Lalu Agatha masuk ke rumah dan bapak keluar
menyambut P dan mempersilahkan P masuk).
Rb

: Silahkan suster (sambil menjabat tangan P)

P

: Terimakasih pak, saya suster Franselin.

Rb

: Ya suster, silahkan duduk dulu.

P

: Terimakasih pak.

Rb

: Sebentar ya suster saya tinggal dulu.

P

: Oh silahkan pak.

Saat R masuk, Agatha keluar membawa boneka anjing dan duduk di dekat P.
Terjadi percakapan antara P dengan Agatha. Lalu Rb dan Ri keluar dan duduk di
sebelah kanan.
Rb

: Kalau Sanata Dharma kapan ujian suster?

P

: Sekarang ini sedang ujian akhir semester pak mulai minggu kemarin,
minggu ini selesai.

Rb

: Semua fakultas ya suster?

P

: Iya pak. Kalau UNY bu?

Ri

: Kalau tempat saya tanggal 2 atau 3 Januari suster.

P

: Oh. Bapak dulu kuliah di mana pak?

Rb

: Di Atmajaya suster, ambil tehnik sipil.

P

: Tahun berapa pak?

Rb

: Tahun 1973 suster.

R

: Suster lahir tahun berapa?

P

: Tahun 1978 bu.

Rb

: Rektornya Atmajaya itu teman saya suster, teman seangkatan.
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P

: Yang sekarang pak?

Rb

: Iya suster, yang rektor kemarin juga teman satu angkatan.

P

: Oh ya, ya. Bapak lahir tahun berapa?

Rb

: Tahun 1953 suster.

P

: Apakah dengan bekerja sebagai konsultan bapak sering keluar kota?

Rb

: Tidak suster, hanya di DIY saja.

A membuka buku binatang dan menyebut beberapa gambar. Tiba-tiba A jalan
cepat keluar rumah dan berteriak adio (radio).
Ri

: Sebentar ibu ambilkan.

Lalu R keluar dengan A ke mobil.
P

: Bapak kalau berangkat kerja pagi?

Rb

: Tidak selalu suster, ya sambil antar Ita kecuali kalau seperti tadi pulang
jam 4 karena ada acara ya dia saya titipkan tempat adik saya.

(R masuk dengan A membawa radio kecil).
Ri

: Dia lihat suster membawa radio, ya dia ikut minta radio. (kami
tersenyum). Ri kembali duduk.

P

: Begini pak, saya sekarang sedang skripsi dan seperti saya ungkapkan
waktu saya datang kemari dan bertemu ibu, saya mau meminta
kesediaan bapak juga untuk menjadi responden saya. Judul skripsi saya
Dinamika Psikis Orang tua yang memiliki anak autis.

Rb

: Oh ya, ya. Silahkan suster, kalau saya bisa pasti akan saya bantu.

P

: Terimakasih sebelumnya pak.

R

: Jadi singkatnya saya ingin belajar dari pengalaman bapak dan ibu yang
memiliki anak autis, dalam pergulatan batin dan banyak hal dalam
mendampingi anak yang autis.

Rb

: Iya suster, saya kalau pulang kerja tidak pasti waktunya.

P

: Iya pak, tidak apa-apa, jadi sekarang saya memang sengaja datang malam
supaya bisa bertemu dengan bapak juga.

Rb

: Iya suster, saya itu kalau pas sedang marah-marah itu lho.

P

: Pasti butuh kesabaran yang ekstra ya pak.

Rb

: Iya suster, tapi kami tidak sabaran semua (sambil tertawa).
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P

: Ya saya bisa memahami pak apalagi dalam keadaan capek.

Rb

: Ya, begitulah suster.

P

: Oh ya pak, mungkin bapak bisa menceritakan bagaimana pengalaman
bapak sebagai kepala keluarga ketika pertama kali mendengar dokter
mengatakan kalau Agatha mengalami gangguan autis. Tentu bapak
sendiri harus siap dan juga mendampingi ibu, Agatha dan kakaknya.

Rb

: Ya, kalau saya dulu ya gimana ya suster. Bagi saya mau gimana lagi, ya
diterima saja. Ya kami berusaha untuk menyekolahkan dia supaya tidak
semakin macam-macam. Bisanya di SLB ya disekolahkan saja di SLB.

P

: Waktu pertama kali bapak tahu Agatha autis bagaimana?

Rb

: Saya ya…. (berhenti sebentar), kok anak saya seperti ini? Anak kedua
lagi, padahal sudah pas, yang nomor satu laki-laki, yang nomor dua
perempuan tapi kok ya begitu ya suster.

P

: Ya, ya pak, saya bisa mengerti.

Rb

: Ini sudah kemana-mana lho suster, ke paranormal juga suster.

P

: Ya, ya (sambil mengangguk-angguk).

Rb

: Sekarang sedang pikir untuk dia.

P

: Untuk masa depannya maksud bapak?

Rb

: Iya suster.

P

: Memang ya pak, untuk anak-anak seperti ini kita tidak bisa menuntut
banyak seperti anak normal lainnya. Tapi bukan berarti anak autis hidup
tanpa harapan. Kita bisa membantu dia untuk mandiri dan itu saya rasa
bisa membantu dia untuk ke depannya.

Rb

: Tapi apakah anak seperti ini bisa mandiri suster? Saya pikir tidak bisa
jadi harus ikut orang terus. Ya, besok ikut kakaknya. Sekarang tidak
masalah karena ada orang tuanya. Ini teman-temannya sudah masuk
SMP lho suster.

Ri

: Besok.

P

: Oh, maksud ibu tahun ajaran besok?

Rb

: Iya suster, sekitar 4 anak temannya dia.
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P

: Oh ya pak, bagaimana perasaan bapak kalau melihat teman-teman
Agatha sudah akan masuk SMP?

Rb

: (Tertawa lalu menunduk) Ya, nlongso suster, ya bagaimana ya.

(A menunjuk pohon natal sambil tertawa).
Rb

: Ya, itu kemarin suster, saya pulang kerja sudah capek, eh dia malah
minta pasang pohon natal. Kalau tidak dikabulkan pasti dia ngamuk. Ya,
itu akhirnya malam-malam, saya pasang, eh malah kurang pas, yang
besar kok ditengah. Biarlah dulu, besok saja diperbaiki kalau ada waktu
longgar karena sekarang saya belum sempat.

P

: Ya, ya pak.

Ri

: Lha dia kalau punya keinginan harus segera dipenuhi, kalau tidak, wah
pasti dia ngamuk.

Rb

: Lha listrik mati saja belum bisa menerima alasannya. Tahunya ya
menyala, kalau listriknya mulai mati, wah pasti menangis terus.

P

: Ya pak, saya bisa mengerti situasi bapak. Biasanya kalau dia ngamuk
atau menangis, bapak atau ibu buat apa?

Rb

: Didiamkan saja suster, sering jengkel saya kalau dia sudah mulai
ngamuk.

Ri

: Kadang kalau kami kata-katain atau sebaliknya kami sayang ya sama
saja, ya sudah dibiarkan saja, akhirnya lama-kelamaan berhenti sendiri
ya sekitar 15 menit suster. Kadang dia masih suka membentur-benturkan
kepalanya di tembok.

P

: Apa dia masih sering marah pak?

Rb

: Ya, setiap hari sekalilah.

R

: Tapi kalau permintaannya dikabulkan ya tidak marah. Seperti minta
pohon natal, sudah dituruti ya sudah, tidak marah.

Rb

: Lama-kelamaan ya sudah biasa, tapi kalau ingat besoknya itu, aduh
suster. Kadang ya bisa pasrah, mau apa lagi. Lha sudah diberi, kita kan
tidak minta anak kita seperti itu ya. Kalau anak saya normal, wah pasti
enak gitu. Kalau begini kan akhirnya seumur hidup, bahkan sampai saya
mati, dia akan tetap seperti ini.
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P

: Oh ya pak, biasanya dalam situasi seperti apa bapak dan ibu bisa lebih
pasrah dengan keadaan Agatha?

Rb

: Waktu doa itu suster.

Ri

: Kalau saat-saat kumpul dengan teman-teman yang lain yang anaknya
juga seperti kami, ya kami merasa tidak sendirian, ada temannya ternyata
sama.

Rb

: Malah ada yang lebih parah.

P

: Ya, ya.

Ri

: Ya tidak apa-apa karena temannya banyak berarti tidak sendirian.

Rb

: Tapi kalau kumpul dengan teman-teman yang normal ya gitu itu tadi,
juga kalau arisan trah. Tapi untung saudara-saudara semua bisa
mengerti.

Saat itu A lewat depan P dan kakinya menyentuh kaki meja sehingga air minum
yang di atas meja tumpah. Rb minta R untuk mengambil lap. A meminta kertas
untuk menggambar.
Rb

: Ini sudah sampai mana-mana lho suster.

P

: Ya, segala diusahakan ya pak.

Rb

: Ini mahal lho suster sekolahnya.

P

: Iya pak, soalnya sekolah khusus.

(P melihat A mulai menggambar).
Ri

: Dia harus tersedia kertas banyak sekali, sehari bisa 20 lembar.

P

: Oh untuk gambar bu?

Ri

: Iya suster, senang gambar dia.

P

: Sepertinya dia punya bakat menggambar ya bu?

Ri

: Iya kadang-kadang kami pikir seperti itu.

P

: Pak, bu, anak-anak seperti ini tidak berarti bahwa tidak ada harapan.
Apalagi saya melihat Agatha sedikit demi sedikit bisa sendiri, ya makan,
mandi dan lainnya. Apalagi kalau diajak komunikasi, dia bisa menjawab.
Yakinlah kalau ada hal positif lainnya yang bisa dikembangkan untuk
masa depannya. Ya mungkin lewat bakat atau kelebihan lainnya. Nah ini
yang harus bersama-sama digali.
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Rb

: Sepupunya juga begitu suster.

P

: Oh, ya, ya.

Ri

: Anak adik.

P

: Dari bapak atau ibu?

Ri

: Dari saya suster. Sekarang ikut ibu di Bantul. Kemarin naik sepeda eh
hilang sampai Slandakan.

P

: Dia sendirian?

Ri

: Iya, jadi dari jam 7 pagi ketemu jam 5 sore diantar polisi. Hari Sabtu
sekitar 2 minggu lalu. Dia suka naik sepeda suster.

P

: Umurnya berapa bu?

Ri

: Sekitar 8 tahun.

P

: Oh ya pak, bu, dengan situasi Agatha seperti ini, kalau boleh saya tahu,
bagaimana hubungan bapak dengan ibu?

Rb

: Oh tidak ada masalah suster.

P

: Jadi bersama-sama merengkuh ya?

Rb

: Iya suster, jadi tidak ada pengaruhnya, tidak ada masalah, ya diterima
gitu saja.

P

: Saya juga melihat, sepertinya kakaknya juga dekat ya?

Rb

: Ya, kita tanamkan terus ke dia. Satu-satunya yang nantinya ada ya
kakaknya. Tapi lebih mantap kalau yang diikuti perempuan. Nah
nantinya kakaknya punya isteri, nah isterinya yang seperti apa.

P

: Ya diharapkan isterinya juga sayang ya.

Rb

: Iya sih, tapi isterinya kan orang lain.

P

: Ya pak, saya bisa mengerti. Mudah-mudahan isterinya baik dan bisa
menerima Agatha dengan semua keadaannya.

Rb

: Mudah-mudahan suster.

P

: Mempunyai anak seperti ini umumnya reaksi yang muncul ialah marah,
sulit menerima mengapa anak saya yang seperti ini. Saya juga
menjumpai orang tua yang demikian. Saya rasa itu wajar sekali. Namun
dalam perjalanan waktu dan berproses, pada suatu masa pasti bisa
sungguh-sungguh pasrah dan menerima.
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R

: Iya suster, lha kami ini cuma dititipi kok.

P

: Iya bu. Oh ya, apakah bapak ibu juga sering bertemu dengan orang tua
yang juga punya anak autis?

Rb

: Itu dulu suster, sekarang sudah tidak lagi. Kalau yang di Bina Anggita itu
ada pertemuan tapi sekarang sudah tidak lagi.

P

: Ya, ya.

Rb

: Seminar-seminar juga dulu rajin, tiap ada seminar pasti ikut. Sekarang
tidak lagi. Sepertinya sudah tidak ada gunanya, untuk apa?

Ri

: Dulu ada nova mengeluarkan khusus autis ya saya beli, ada apa tentang
autis ya saya cari.

Rb

: Ke Semarang 2 kali ya dijalani.

P

: Dokter Melly?

Ri

: Iya. Dulu masih punya harapan waktu dia umur 5 tahun.

P

: Ya, ya.

Rb

: Dulu tidak banyak bingung, gampang uangnya. Sekarang apa-apa mahal,
jadi mau apa-apa ya harus pikir dulu.

R

: Saat dia butuh biaya pas ada uangnya. Konsultasi Rp 250.000 satu kali.
Ya sudah kita lakukan ke Semarang. Dulu tidak memikirkan bensin dan
lainnya. Kebetulan juga uangnya ada. Sekarang saya terima naik motor.
Dulu saya naik mobil, bapaknya naik mobil juga. Ya gantian, kalau saya
bawa mobil, bapaknya naik angkot begitu juga sebaliknya. Sekarang
karena saya naik motor maka yang antar jemput ya bapaknya.

Rb

: Jauh juga sekolahnya.

A bicara tapi kami tidak bisa menangkap maksudnya. A menunjukkan pada P
hasil gambarnya dan P memuji A.
P

: Dia kalau dijemput bapak tidak rewel?

Rb

: Tidak suster.

P

: Bagus lho pak gambarnya, sepertinya ini salah satu bakatnya ya.

Ri

: Dia punya beberapa yang sudah diwarnai tapi belum dipigura suster. Itu
ada satu yang sudah dipigura.

P

: Oh Agatha?
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Ri

: Iya tapi masih dibimbing.

P

: Ya, saya mengerti bu apalagi untuk anak seperti Ita ya pasti tetap butuh
bimbingan. Tapi bagi saya ini sudah awal yang bagus.

Ri

: Iya suster mudah-mudahan.

P

: Apakah setiap hari dia menggambar?

Ri

: Iya suster.

Rb

: Hampir tiap jam suster.

R

: Maka kotak sampah itu penuh.

P

: Kalau berangkat sekolah jam berapa?

Rb

: Jam 06.15 suster.

R

: Kalau pas keadaan seperti ini kami tidak apa-apa suster, kami senang.

Rb

: Lucu soalnya dia, menyenangkan.

P

: Ya, ya.

R

: Tapi perasaannya itu kalau waktu bersama-sama dengan teman-temannya
itu lho. Apalagi kalau dia bicaranya tidak jelas lalu dilihat orang banyak.
Kadang-kadang bagaimana gitu suster.

Rb

: Sudah besar kok mainannya masih seperti anak kecil.

P

: Ya, saya bisa mengerti keadaan bapak dan ibu. Lalu biasanya kalau
seperti itu bapak dan ibu bagaimana?

Ri

: Ya kadang-kadang cuma saya batin saja suster, kok anakku seperti ini
ya.

Rb

: Ya sudah mau apalagi.

Ri

: Biarin orang lihat, ya terserah gitu aja.

P

: Ya, ya. Lalu kalau Agatha diajak pergi keluar apakah dia selalu minta
sesuatu?

Rb

: Tidak suster.

Ri

: Ya, kalau dari rumah kami bilang beli baju, ya dia pilih sendiri. Tapi
kalau di gereja itu lho suster, dia pasti tidak bisa diam, kadang duduk,
berdiri, sandaran saya dan lain-lain. Orang-orang lain terus melihat ke
arah kami. Mungkin mereka pikir, ini anak sudah besar kok begitu.

P

: Ya, tapi mungkin juga mereka mengerti bu.
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Ri

: Ya mudah-mudahan suster. Juga kalau dia diberkati romo, aduh besar
sendiri.

P

: Dia kapan dibaptis bu?

Ri

: Bayi suster, waktu umur sebulan.

P

: Kalau tidur apakah dia malam?

Rb

: Tidak selalu suster. Dia lihat kebutuhannya, bisa malam tapi juga bisa
sore.

Ri

: Kadang kalau malam saya tinggal keluar untuk misa atau yang lain, dia
di rumah dengan kakaknya. Kadang kalau saya pulang, dia sudah tidur.

P

: Apakah kalau tidur dia langsung ke kamar?

Ri

: Iya suster, sudah tahu kalau itu.

Rb

: Sudah tahu, sebenarnya tidak merepotkan tapi kalau sudah menangis atau
rewel, wah ampun (kami bertiga tertawa).

Ri

: Tapi satu lingkungan sudah tahu.

P

: Dia kalau tidur malam apakah bangun-bangun bu?

Ri

: He-eh suster. Pernah jam 01.00 bangun lalu nonton tv sendiri.

P

: Oh sendirian?

R

: Iya, tapi saya tetap di kamar saja, cuma kadang-kadang kalau sepi tidak
ada suaranya, saya panggil ”Ta” lalu dia jawab ”saya di sini”. Ya sudah
saya tetap di kamar. Kalau sudah akan tidur lagi, dia matikan tv dan
lampu lalu ke kamar dan tidur lagi.

P

: Oh ya, ya. Tapi tidak keluar kalau malam-malam dia bangun?

R

: Pernah sih keluar waktu itu satu kali dan kebetulan di luar sedang ada
yang ronda keliling. Sebenarnya waktu itu kami punya tetangga baru dan
Agatha senang kalau punya teman baru, sering ditengok-tengok dan
malam itu mungkin dia ingin nengok lalu dia keluar. Tapi karena yang
ronda sudah kenal maka saya dibangunkan dan diberitahu kalau dia
keluar rumah.

P

: Oh ya, ya.

A sedang mewarnai gambar buah. P bertanya tentang warnanya dan A menjawab
dengan benar.
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P

: Sepertinya dia memang bakat dalam hal ini ya.

Rb

: Sepertinya iya suster. Dikursuskan saja apa ya?

Ri

: Dikursuskan melukis mungkin ya.

Rb

: Tapikan dia tidak bisa.

P

: Tapi mungkin lebih baik kalau dicoba dulu ya. Siapa tahu dia memang
bakatnya disitu, apalagi dengan dibimbing, dibantu, dituntun dan
diarahkan. Ya siapa tahu dia bisa berkembang dan perlahan-lahan
mandiri. Meskipun anak autis tapi pasti tetap ada sisi lebih atau
positipnya. Bukan berarti anak autis itu tidak punya harapan lho (sambil
tersenyum).

R

: Ya mudah-mudahan saja.

R

: Dia ini juga tahu lho suster, misalnya mau jajan harus bawa uang.

Rb

: Iya, kalau tidak bawa uang dia tidak mau jajan meskipun saya suruh
ambil dulu nanti yang bayar saya tapi dia tidak mau karena tidak bawa
uang. Pokoknya ngerti dia.

P

: Ya, ya, ini juga patut disyukuri karena dia tahu.

Rb

: Untuk merusak-rusak dia tidak pernah.

P

: Ya, ya. Jadi dia banyak hal sudah mengerti ya termasuk kalau uang itu
untuk beli.

Ri

: Iya.

Tiba-tiba Ita tertawa dan teriak kalau dia lupa menggambar gigi. Kami bertiga
tertawa bersama Ita.
Ri

: Sepertinya juga sudah mau menstruasi ya. Kadang-kadang kalau saya
sedang menstruasi, saya ajak dia ke kamar mandi, saya beritahu kalau
suatu saat dia juga akan seperti ini. Terus dia bilang, berdarah? Saya
jawab iya. Terus saya beritahu pakai pembalut, juga mencuci dan
membungkusnya. Tidak tahu nantinya kalau dia menstruasi.

P

: Ya, ya. Wah bagus itu bu, dari awal ibu sudah memberitahu dan
mengajari dia seperti itu sehingga kalau suatu saat dia datang bulan, dia
sudah sedikit tahu. Apalagi dia harus lebih dipersiapkan.
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Ri

: Iya suster, apalagi kadang saya pikir, nantinya apakah dia betah atau
tidak ya pakai pembalut. Tapi sepertinya dia bisa kok diajari. Dia juga
pernah kok mencuci bajunya sendiri, dibilas lalu dijemur di atas dan
dijepit supaya tidak terbang. Wangi juga kok waktu saya cium baju yang
dia cuci, ternyata dia bisa. Tapi ya sabunnya itu sampai mana-mana.

Rb

: Iya suster.

Ri

: Di sekolah juga diajari bina diri. Kadang dia juga mencuci piring sendiri
setelah makan, dia piringnya dan gelas bukan yang beling tapi melamin.
Pernah saya beri beling, dia bilang: kalau pecah bagaimana? (Kami
tertawa).

Ri

: Tadi saya bilang Agatha, nanti suster datang. Terus tadi sore dia tanya ke
saya; nanti suster datang? Saya jawab iya.

Rb

: Sepertinya dia senang kalau suster datang.

P menanyakan pada A apakah senang kalau P datang. A tersenyum sambil
mengatakan senang.
P
: Baik pak, bu karena sudah malam, saya cukupkan sampai disini dulu
pembicaraan kita. Nanti kapan-kapan saya datang lagi.
Rb

: Oh baik suster.

P

: Terimakasih pak, bu. Lain waktu kita lanjutkan lagi.

(P berdiri dan menjabat tangan Rb, R dan A).
Ri

: Hati-hati suster.

P

: Terimakasih bu. Saya pulang dulu.

(A melambaikan tangan).
Responden : Ibu Anti
Wawancara I : 16 November 2006
Saat P datang, R sedang menyiram bunga.
P

: Selamat sore bu, sedang sibuk ya?

R

: Ini lho suster, kemarin 3 hari air mati, jadi tanaman-tanaman ini tidak
disiram. Sekarang mumpung air sudah mengalir, jadi bisa saya siram
lagi seperti biasanya. Mari suster silahkan masuk dan duduk dulu ya
suster. Maaf saya tinggal sebentar.
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P

: Terimakasih bu. Tidak apa-apa, silahkan diselesaikan dulu.

R

: Sendirian suster?

P

: Iya bu.

( P masuk dan duduk, saat itu muncul anak perempuan dari dalam. Lalu P
melambaikan tangan dan anak itu mendekat. Lalu terjadi percakapan antara P
dengan anak tersebut).
R

: Tidak nyasar tadi suster? Bingung tidak jalan ke sini?

P

: Ya tadi sedikit bingung juga soalnya banyak gang dan belokan. Tapi
akhirnya ya sampai juga.

R

: Tapi sebenarnya kalau sudah masuk perumahan tinggal lurus saja kok.

P

: Iya bu (tersenyum). Oh ya bu, seperti saya ungkapkan kemarin bahwa
saya akan minta bantuan dan kesediaan ibu untuk menjadi subyek
penelitian skripsi saya.

R

: Iya suster, saya bersedia. Bahkan saya sudah sering kok di tanya dan
diberi kuesioner. Ya, saya sudah 16 tahun jadi dosen dan saya juga
pernah jadi mahasiswa, jadi saya tahu yang namanya mahasiswa sedang
skripsi itu seperti apa.

P

: Terimakasih banyak bu.

Saat itu Agatha keluar dengan membawa segelas susu dan duduk di antara R dan
P. Lalu terjadi perbincangan antara P dengan Agatha.
R

: Iya suster, dia sekarang minum susu soya, itu lho suster yang mahal itu.
Sekarang dia sudah tidak diet sama sekali. Biarlah suster, mungkin
malah dia pintar atau gimanalah saya juga tidak tahu.

P

: Sejak kapan dia tidak diet lagi bu?

R

: Sejak mbak yang mengasuh dia pulang. Mbak itu sudah 8 tahun bekerja
di sini. Belum lama ini dia pulang dan menikah. Kami datang kok waktu
dia menikah.

P

: Tapi kalau saya perhatikan dia pintar ya bu. Kalau ditanya selalu jawab.

R

: Iya suster. Sekarang kalau ditanya dia bisa jawab, diajak komunikasi juga
bisa. Misalnya waktu ada tamu, dia bilang: bu ada tamu. Juga
seandainya ada telpon, dia bilang bu ada telpon atau bapak atau kakak
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ada telpon. Lalu telpon diletakkan. Dia juga memperhatikan orang buat
ini atau itu.
P

: Ya, ya.

R

: Dulu dia diberi obat risperdal atau dilantin. Memang tidak hiper tapi
itukan obat penenang ya. Lama lho suster dia minum obat itu dari umur
2 tahun sampai 7 tahun. Akhirnya saya hentikan. Biarlah tumbuh secara
alami, saya pikir begitu.

P

: Dia dulu hiperaktif juga ya bu.

R

: Iya suster, hiperaktif. Manjat jendela itu sampai atas dan tidak mau diam.
Terus jalan ke sana kemari pokoknya tidak bisa diam. Tapi kalau tidur
malam jam 20.00 sampai pagi. Cuma kalau sumuk (panas) atau gatal dia
pasti marah. Ya itu, kalau saya tidak capek ya saya puk-puk (sambil
memegang paha anak dan dipukul lembut). Tapi kalau saya capek, ya uh
pluk (sambil pukul pantat Agatha dan kami tertawa).

P

: Lalu dia tidur lagi bu?

R

: Ya (tertawa). Kadang saya kalau sedang capek atau apalah jadi tidak
sabar tapi kalau sudah ke Gereja dan pulang, ya sudah berubah lagi.
Kemarin saya ziarah, bapak bilang, sana ziarah dan refresing. Lalu saya
berangkat bersama ibu-ibu paroki.

P

: Ziarah ke mana bu?

R

: Ke Gua Marganingsih suster. Lalu bapaknya bilang, urusan anak biar
saya yang momong.

P

: Kalau dengan bapak tidak rewel ya bu?

R

: Ya dia itu tingkatan suster. Paling rewel dengan saya suster. Lalu dengan
bapaknya tidak begitu rewel. Dengan kakaknya sama sekali tidak rewel.
Misalnya pulang sekolah yang jemput saya, pasti dia minta roti atau ini
itulah. Tapi kalau dengan bapaknya tidak rewel suster. Tingkatanlah
pokoknya (sambil tertawa).

P

: Bisa membandingkan ya bu?

R

: Iya suster. Kata bapaknya kalau anak ini normal pasti pintar sekali
(tersenyum lalu sedikit menunduk ).
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P

: Ya, ya.

R

: Juga kalau disuruh sesuatu yang dia tidak suka, pasti selalu ada alasannya
suster.

P berbincang dengan Agatha sebentar.
R

: Dia jamnya minum susu tadi itu suster, jam 3 sore. Dia minum susu
sehari 2 kali. Pertama bangun tidur. Kalau bangun tidur pagi, pertama
yang diminta pasti minum susu.

P

: Biasanya buat sendiri atau dibuatkan bu?

R

: Kalau pagi saya yang buatkan suster. Tapi kalau sore dia sudah buat
sendiri. Tapi sekali-kali saya juga yang buatkan. Atau kalau saya masih
di kantor atau ada apa, dia pasti buat sendiri.

P

: Oh ya, ya. Sudah bisa mandiri ya bu?

R

: Iya suster, dia bisa minum, makan dan mandi sendiri. Makanya saya
siapkan gelas dan piring yang plastik supaya tidak pecah dan tidak
berbahaya untuk dia seandainya pecah.

P

: Ya, ya.

R

: Atau kalau saya tinggal dengan kakaknya di rumah kalau dia libur.
Makanya kakaknya saya sekolahkan di negeri karena dia juga sekolah di
negeri, biar kalau libur bisa sama-sama suster. Kalau tidak begitu, saya
tidak bisa istirahat. Ya sudah, makanya kakaknya bilang mau masuk
SMP Negeri 5 saja, ya saya bolehkan. Jadi bisa ikut jaga adiknya.

P

: Ya, ya. Kalau kakaknya bagaimana bu?

R

: Kalau kakaknya ndilalahe mau dengan adiknya, dia gemati sama
adiknya. Pernah kakaknya tanya ke saya: besok ibu ke kantor ga? Kalau
ya, maka dia menahan diri untuk pergi.

P

: Ya, ya, demi adiknya ya bu?

R

: Ya suster. Ya itu akhirnya pelariannya ke komputer suster, main game
dan macam-macamlah pokoknya di depan komputer. Tapi saya juga
tetap minta dia jujur supaya komputer itu tidak untuk yang tidak baik.
Syukurnya bahwa dia mau ikut jaga adiknya, tidak malah macam-macam
atau cari alasan untuk pergi atau main.
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P

: Ya, ya bu, apalagi usia-usia seperti dia sedang senang-senangnya kumpul
dan pergi bersama teman-temannya.

R

: Ya, tapi dia juga tetap boleh ikut kegiatan lain. Misalnya band bersama
teman-temannya, kegiatan mudika dan lainnya boleh kok. Yang penting
prestasinya tetap baik. Waktu semester 1 dia rangking 8. Kemarin dia
masuk 3 besar, nomor 3 di kelasnya. Setelah saya lihat, lalu saya suruh
les. Sekarang dia masih les Inggris.

P

: Les Inggris sejak kapan bu?

R

: Sejak kelas IV SD sampai sekarang suster. Teman dia malah mahasiswamahasiswa. Dia sekarang intermedit berapa gitu saya lupa.

P

: Oh ya, ya.

R

: Dia bilang kalau diantara teman-teman lesnya, dia yang paling kecil,
temannya SMA dan mahasiswa. Waktu itu dia diundang acara ulang
tahun temannya yang sekolah di SMA 8. Acaranya di Java Cafe. Ya
sudah, saya antar saja, lalu pulangnya saya jemput.

P

: Oh, ya, ya

R

: Sekarang dia sedang pramuka. Dia kelas II tapi melatih adik kelasnya.
Kemarin dia juga jadi koordinator parkir, Minggu pagi sampai siang di
Gereja lalu sorenya tugas koor. Latihan koor rutin itu hari Selasa dan
Jum’at, saya sudah bilang sebelum latihan koor ya belajar dulu. Tapi
saya tidak tahu suster apakah dia belajar atau tidak. Dia berangkat
sendiri, kalau tidak ada motor ya naik sepeda.

P

: Oh ya, ya.

R

: Dia pernah ditelpon temannya mau diajak main. Terus dia bilang tidak
bisa ikut main karena mau jaga adik.

P

: Ya, ya. Jarang ya bu ada anak seperti dia.

R

: Iya suster, dia juga bilang dengan teman-temannya kalau adiknya autis.

P

: Oh (sambil mengangguk).

R

: Lalu temannya tanya autis itu apa? Dia jawab, itu lho yang suka jalanjalan dan main sendiri. Dulu waktu SD dia ditanya temannya, kok
adiknya tidak sekolah dengan kakaknya. Terus dia jawab: adikku autis.

176

P

: Ya, ya. Tidak banyak keluarga yang sungguh bisa menerima anak seperti
Agatha ya bu?

R

: Ya suster. Tapi ya piye ya suster. Kebetulan saya dengan bapaknya
selisih 13 tahun. Sekarang saya umurnya 41 tahun dan bapaknya 54
tahun. Tapi ya bapaknya sabar gitu. Kalau marah ya marah, tapi kalau
saya marah, bapaknya tidak marah.

P

: Jadi gantian ya bu?

R

: Ya suster. Waktu kemarin malam lampu mati dia marah dan menangis.
Saya tetap tidur saja daripada saya marah-marah. Lalu bapaknya yang
mendiamkan, digendong di belakang tapi cuma di dalam rumah.

P

: Masih sering di gendong ya bu?

R

: Kalau cuma pas dia marah aja suster. Itu juga cuma di dalam rumah dan
biasanya kalau begitu, dia diam.

Terjadi perbincangan antara penulis dengan Agatha
R

: Saya juga kadang tidak tahu maksudnya kok suster lalu dia beri kode
dengan gambar atau menunjuk sesuatu. Tapi kadang kakaknya yang
menterjemahkan, kakaknya juga bisa. Apalagi kalau tokoh di TV.

P

: Oh ya,ya (sambil mengangguk).

R

: Kadang ya suster, saya kasihan dengan kakaknya. Dia kadang jadi
pelampiasan kalau kami sedang tidak sabar. Apalagi kalau ini (sambil
menunjuk Agatha) sedang marah, kakaknya jadi kena imbas.

P

: Oh, ya, ya.

R

: Kadang kakaknya bilang, ibu itu kalau bicara jangan keras-keras atau
apalah. Ya mungkin karena pengaruh situasi ya suster.

P

: Ya bu, saya bisa mengerti. Tapi apakah kakaknya tidak pernah mengeluh
atau mengatakan kalau ibu hanya memperhatikan adik saja, kok
kakaknya tidak. Karena bagaimanapun ya bu, kakaknya juga butuh
diberi pengertian supaya tidak ada salah paham dan kecemburuan atau
apalah.

R

: Ya suster, kebetulan kakaknya tidak apa-apa.

P

: Oh ya, ya jadi sungguh-sungguh mengerti ya bu. Syukur ya bu.
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R

: Iya suster, sejauh yang saya lihat dan amati, kakaknya tidak merasa malu
atau apalah dengan situasi adiknya yang autis.

P

: Ya bu, jarang ditemui anak seusia dia apalagi laki-laki yang mau
mengerti tentang situasi seperti itu.

R

: Iya suster. Contohnya kemarin waktu pentas di UKDW, Agatha saya
ajak, kami pergi sekeluarga. Kakaknya pentas main band dengan temantemannya. Waktu istirahat bersama teman-temannya, Agatha datengin
kakaknya. Lalu kakaknya memeluk Agtha seperti biasanya.

Tiba-tiba Agatha tertawa, lalu terjadi percakapan antara penulis dengan Agatha.
R

: Itu waktu liburan, saya bilang tidur tempat tantenya ya, dia mau. Ya
sudah akhirnya tidur tempat tantenya, jadi saya bisa ikut rekoleksi.

P

: Ya, ya. Tantenya rumahnya mana bu?

R

: Di Wedomartani suster, itu lho SMEA ke Utara dekat Gereja Babatan.

P

: Oh, ya, ya Gereja Babatan.

R

: Dia tidur di sana, anak-anak tantenya kan sudah mahasiswa jadi momong
Agatha. Dia di sana diperhatikan juga, semua sayang sama dia.

P

: Tante dari ibu atau bapak?

R

: Bapak. Kalau pulang sekolah juga dititipkan tempat tantenya yang dari
bapak tapi yang rumahnya di Giwangan. Saya lupa suster, tapi dekat kok
dengan sekolahnya Agatha di Giwangan.

P

: Jadi tidak rewel ya bu meskipun dititipkan tempat tantenya padahal tidak
bersama bapak dan ibu.

R

: Ya suster.

P

: Kalau keluarga besar bapak atau ibu apakah sudah bisa menerima Agatha
bu?

R

: Ya iya suster, tidak menolak kok.

P

: Oh ya,ya, dalam arti tidak menjauh ya?

R

: Tidak suster. Ya sudah tahu semualah. Kalau arisan trah, bukan hanya
dari mbah tapi juga mbah buyut, pokoknya banyaklah.

Tiba-tiba Agatha menyebutkan beberapa kata yang P tidak menangkap dengan
jelas artinya, lalu terjadi percakapan antara P dengan Agatha.
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P

: Sebenarnya tahu ya bu kalau diajak komunikasi bisa.

R

: Ya, misalnya saja waktu saya mau telpon, dia bisa menangkap
pembicaraan, bisa nyambung gitu. Misalnya: di Rumah Sakit? Dik Antra
sakit? Malahan dia kalau diajak komunikasi bisa jawab. Kan ada ya
suster anak seperti ini yang tidak bisa jawab.

P

: Iya bu ada anak autis yang tidak bisa bicara dan tidak bisa jalan
pokoknya beda-beda bu.

R

: Iya ya suster. Tapi untunglah ini bisa bicara.

P

: Ya, ya. Ibu putranya berapa?

R

: Dua suster. Ini yang nomor dua (sambil menunjuk Agatha). Kakaknya
yang SMP kelas II itu.

P

: Ya, ya.

R

: Ini dulu dipanggil saja tidak menengok lho suster, tapi saya prosesnya
dari umur 2 tahun. Jadi umur 2 tahun itu dia sudah keluar masuk rumah
sakit untuk tes bera dan macam-macam. Kami sudah mulai bingung dan
gimana gitu, kami pikir mungkin pendengarannya atau apa karena kalau
dipanggil tidak menengok. Lalu saya ke dokter dan pengobatannya lama
hampir 5 tahun. Tapi kok tidak ada perubahan, ya sudah akhirnya
berhenti dulu.

P

: Ya, ya.

R

: Saya juga pernah ke paranormal suster (sambil tertawa), juga pak
Gembong, Romo Lukman pokoknya kalau ada yang bilang baik maka
kami usahakan.

P

: Oh Romo Lukman juga bu?

R

: Iya suster, ini ke Romo Lukman 1,5 tahun dan lainnya. Kita juga novena
ke Ganjuran, ke Muntilan, pokoknya kayak gitulah suster usaha kami,
banyak sekali. Ada ya waktu itu dokter dari Jakarta namanya Dr. Melly
khusus autis, saya juga konsultasikan ke Semarang. Terus obat-obat,
juga ke dokter Ibnu. Dulu sama sekali tidak bisa bicara lho suster,
sekarang sudah lumayan bisa bicara.

P

: Ya, ya, sekarang sudah pintar ya.
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(Agatha masuk sebentar dan keluar membawa keranjang kecil, di dalamnya ada
boneka yang diselimuti kain warna biru. Lalu terjadi percakapan antara kami.
R

: Ya itu suster, dia ingin punya adik. Boneka itu yang ditidurkan di kamar,
kadang dimandikan, diberi minyak kayu putih. Ya pikirannya masih
seperti anak-anak.

P

: Oh ya, ya. Umurnya Agatha berapa bu?

R

: 11 hampir 12 tahun suster. Tapi pikirannya seperti anak umur 2 atau 3
tahun.

P

: Oh ya bu, apakah dari kecil tidak kelihatan gejalanya?

R

: Dia itu lahir normal suster. Hanya waktu bayinya kok flu terus sampai
grog-grog, lalu saya sedot. Kalau saya tengkurapkan seharusnya
lehernya bisa lurus ya tapi dia susah, lehernya tidak lurus. Saya sudah
berpikir kok ini anak sepertinya lain. Lalu saya konsultasi ke dokter, kok
anak saya susah jenggelek. Lalu dokter bilang karena tidak pernah
dilatih. Dulu kecilnya gemuk sekali. Umur 7 bulan kakinya mengecil.

P

: Dua-duanya bu?

R

: Iya suster. Ya saya juga curiga dengan yang momong itu lho. Saya punya
anak dua, ya udah yang momong satu-satu jadi mbaknya juga dua. Nah
pernah suster, pagi saya pergi, kebetulan di jalan kok ada yang
ketinggalan lalu saya kembali lagi. Ternyata di rumah anak saya ini
(Agatha) di kunci di dalam sendirian.

P

: Yang mengunci pembantunya bu?

R

: Iya suster, sendirian lagi di dalam. Terus anak saya yang besar diajak
sama mbaknya satunya. Lha mbak yang ngasuk ini main ke tempat
tetangga, depan situ kan ada tempat kos mahasiswa. Lha anak saya
dikunci. Saya sempat pikir, apakah hari-harinya juga begitu. Akhirnya
setelah saya tahu itu, sorenya saya suruh pulang.

P

: Dua-duanya bu?

R

: Iya suster, biar saja tidak apa-apa suster, biar saya repot dan capek tidak
apa-apa. Lha anak saya kok digituin. Saya juga tidak tahu, apakah dia
pernah jatuh atau gimanalah suster.
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Agatha mengambil album foto dan memperlihatkan pada P sambil menunjukkan
foto-fotonya waktu kecil. Terjadi percakapan antara kami.
R

: Gemuk ya suster dia dulu dan belum kelihatan gejala-gejala aneh.

P

: Ya, ya.

R

: Ya saya mulai curiganya umur 7 bulan kok kakinya mengecil, terus umur
17 bulan kok belum bisa jalan, lalu di urut. Juga saya bawa ke medis
diperiksa apakah ada virusnya.

P

: Oh ya, ya. Lalu hasilnya bu?

R

: Virusnya normal, beranya bagus. Lalu dia diberi vitamin otak. Sekarang
kelihatan matanya jadi miring ya suster, tidak bisa fokus.

P

: Tapi sepertinya waktu kecil tidak ya bu?

R

: Iya belum, sepertinya juga tidak. Saya juga heran. Ya mungkin dulu
pernah jatuh atau gimana terus syarafnya terganggu atau gimana ya?

Agatha mengatakan kalau dirinya pernah jatuh dulu waktu masih kecil. Lalu
terjadi percakapan singkat antara Agatha, P dan R sambil tertawa).
R

: Terus dia difisioterapi di P3KI tiap seminggu dua kali waktu itu umurnya
2 tahun. Terus waktu umur 4 tahun saatnya mulai sekolah. Akhirnya
waktu itu mau cari sekolah yang muridnya sedikit supaya bisa lebih
terkontrol. Dia belum bisa bicara sama sekali waktu itu.

P

: Ya, ya.

R

: Kebetulan waktu itu ada brosur Bina Anggita, terus kita masukkan ke
sana. Disana 4 tahun lebih. Dia bisa omong dikit-dikit di sana. Juga
kalau ditanya bisa jawab sedikit-sedikit, tadinya kontak matanya juga
susah.

P

: Ya, ya.

R

: Kalau di Bina Anggita terapinya 1 anak 1 terapis.

P

: Ya, jadi lebih fokus ya.

R

: Oleh pak Gembong dibilangin gini: kalau dipanggil tidak menengok, di
gini aja bu, (R memegang kepala Agatha dan mengarahkan pada yang
memanggil).

P

: Oh diarahkan bu?
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R

: Iya. Biasanya bapaknya yang pegang kepalanya dan mengarahkan, saya
yang memanggil. Kami melatih agak lama itu suster supaya bisa nengok.

P

: Oh ya, ya, butuh waktu yang tidak sebentar.

R

: Iya suster.

P

: Oh ya bu, selama di Bina Anggita, dia antar jemput atau ditinggal
disana?

R

: Ada mbaknya dulu suster, jadi kami punya mbak yang momong dia dari
umur 1 tahun namanya mbak Siti, ikut saya selama 8,5 tahun.

P

: Oh ya, ya. Jadi setelah mbak yang dua itu pulang ya bu?

R

: Iya suster. Dia (Agatha) kalau pagi diantar mbaknya, pulang juga sama
mbaknya tapi kita yang antar jemput. Tapi sebenarnya dia tidak ditunggu
juga tidak apa-apa karena di sana 1 guru 1 anak. Sambil nunggu Agatha,
mbaknya disana les jahit, kebetulan dekatnya ada les jahit.

P

: Oh ya, ya.

R

: Nah itu, jadi keuntungan mbaknya bisa jahit sampai punya mesin jahit
juga disini. Bisa jahit macam-macamlah. Bisa buat sprei atau lainnya. Ini
dulu diet tidak makan gandum dan lain-lain itu karena mbak Siti itu
tlaten dan ketat. Dia buat roti juga, sampai saya belikan mixer, open dan
lain-lain. Mbaknya malah pintar apa-apa. Terakhir kemarin dia malah les
renang segala.

P

: Oh ya, ya. Sekarang mbaknya dimana bu?

R

: Sudah menikah suster, tapi kami masih kontak, sering telpon tanya kabar
Agatha, dia masih ingat.

P

: Sekarang kalau bapak ibu bekerja, dia dititipkan bu? Apakah sudah tidak
di Bina Anggita?

R

: Tidak suster, sekarang dia di SLB Pembina sama dengan Ardi. Dulu
waktu 5 tahun kami berharap ada perubahan ya tapi ya tidak ada, ya
sudah. Tapi ya sebenarnya kalau jujur kadang saya gimana gitu. Lha
teman-teman sebayanya bisa ini itu.

P

: Ya, saya bisa mengerti bu.
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R

: Dulu waktu lahir barengannya ada 4, itu sekarang sudah kelas VI SD
suster. Kadang kalau lihat mereka, kok anakku masih mainan anak kecil
sedangkan yang lain sudah bisa naik motor.

P

: Ya, ya saya ngerti bu.

R

: Tapi kalau lihat di televisi tentang kejamnya dunia, suster lihat ga?

P

: Kadang-kadang bu.

R

: Itu kan banyak yang parah betul.

P

: Iya bu, sudah parah, keluarga juga tidak menerima.

R

: Iya suster, masih beruntung ya Agatha. Kalau ini sekarang bisa mandi
sendiri, makan sendiri, ganti baju sendiri, minum sendiri.

P

: Oh ya, berarti sudah bisa mandiri untuk keperluan itu ya bu?

R

: Iya suster, kadang kalau saya tidak ada cuma di rumah dengan kakaknya,
tidak masalah. Kadang lihat kakaknya tidur, ya tidak apa-apa, tidak
rewel. Kalau dia lapar, dia ambil piring yang melamin dan ambil makan
sendiri. Tapi kalau untuk kompor, dia tidak berani karena tahu bahaya.
Kalau gelas juga dia ambil yang plastik. Pernah saya beri yang beling,
terus dia bilang: nanti kalau pecah gimana?

(Kami tertawa. P memuji Agatha yang pintar dan terjadi percakapan antara kami)
R

: Waktu dokter Melly mengatakan autis, kalau saya sih melihat gejalagejalanya. Tapi anak autis juga ada yang pintar, ada yang tidak bisa
bicara bahkan sampai gede atau besar. Ternyata memang macammacam. Ada yang nulis buku juga.

P

: Iya bu, Oscar namanya. Dia di Jakarta.

R

: Saya juga tadinya tidak banyak tahu tentang autis, lalu saya baca buku,
ikut seminar, kalau ada majalah apa saja khusus tentang autis ya saya
beli.

P

: Oh ya bu, maaf ya bu, apakah waktu ibu hamil Agatha tidak ada keluhan
apa-apa?

R

: Tidak ada suster, biasa saja. Kebetulan waktu saya hamil Agatha, saya
sedang ambil S2 suster.

P

: Dimana bu?
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R

: Di UGM suster.

P

: Oh ya,ya.

R

: Saya juga di lab kimia ya, tapi juga banyak teman-teman saya yang hamil
juga tidak apa-apa. Terus kebetulan waktu itu juga pindahan rumah.
Dulu saya kontrak di Mino lalu hamil ini 4 bulan pindah.

P

: Ibu dosen UNY dari tahun berapa bu?

R

: Tahun 1996 suster, jadi sudah 16 tahun.

P

: Fakultas apa bu?

R

: MIPA-Kimia suster.

P

: Ya, ya. Kalau bapak?

R

: Bapak konsultan teknik ATMA, konsultan pengawas pembangunan,
kantornya di Deresan suster, percetakan Kanisius ke Utara sedikit.

P

: Ya, ya. Putranya ibu yang pertama namanya siapa bu?

R

: Danis suster.

P

: Lahirnya dimana dan kapan bu?

R

: Di Yogya, 21 Oktober 1992.

P

: Kalau Agatha?

R

: 24 Februari 1995.

R

: Ini dulu waktu kecil tidak bisa diam suster meskipun belum bisa jalan.
Pernah waktu main di belakang, saya cari tapi tidak ada. Ternyata naik
tangga jemuran suster padahal tidak ada pembatasnya.

P

: Pembatas samping bu?

R

: Iya suster, lagi pula tajam karena tidak di pelur.

P

: Oh ya, ya.

R

: Terus saya naik, sampai di atas langsung saya pegang. Ternyata kaki saya
luka dan pedih rasanya. Ini bekasnya suster (sambil menunjuk bekas
goresan panjang di kakinya).

R

: Tadi malam dia tidak tidur suster. Inikan pola tidurnya tidak teratur.
Pernah tidur jam 2 pagi, pernah waktu itu kami mengantuk, dia main
sendirian eh ternyata susu satu kaleng jadi kemana-mana (sambil
tertawa).
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P

: Sekarang tidurnya dengan siapa bu?

R

: Dengan saya suster. Dulu dia kalau mau sekolah, rute jalan berubah
sedikit saja menangis lho suster. Biasanya kalau pulang sekolah
langsung belok dari IAIN ke Selatan lalu ke Utara, belok Gelael karena
mau jemput kakaknya di SD Kanisius Demangan Baru.

P

: Oh ya, ya.

R

: Nah waktu itu kakaknya libur maka langsung belok kiri, eh dia ngamuk
dan marah-marah. Kalau rutenya berubah langsung bilang bapak salah.
Waktu mau ke Ganjuran langsung belok eh dia pikir mau tempat
mbahnya, langsung dia marah. Apa mungkin dia hapal ya suster jalanjalannya?

P

: Kalau sejauh saya baca di buku ya bu, salah satu ciri anak autis ialah
tidak bisa menerima perubahan Jadi kalau ada sesuatu yang berubah
meskipun sedikit, dia tidak mau dan marah. Ada juga contoh anak autis,
biasanya ibunya tidak pernah meletakkan bunga di atas meja, nah suatu
hari ibunya meletakkan bunga di atas meja, langsung marah dan bunga
itu di buang.

R

: Lampu juga iya suster. Kalau mati lampu, dia marah meskipun sudah
diberi penjelasan, sampai sekarang kalau lampu mati dia pasti marah.
Tapi dia kalau mau pergi disiplin suster, nyalain apa-apa tidak boleh jadi
harus dimatikan. Misalnya komputer nyala tapi tidak ada yang
didepannya maka dia marah. Matikan, pasti bilang begitu. Dia juga
sering mengingatkan helm, atau kalau turun dari mobil, matikan radio.

P

: Oh ya, ya.

(Agatha bicara tapi tidak jelas lalu terjadi percakapan singkat antara kami).
R

: Anak seperti ini misalnya komuni apa tidak bisa ya suster?

P

: Oh ya bu, buYanti juga menanyakan itu dengan saya. Saya akan
usahakan bertanya pada romo yang belajar tentang bidang itu. Tapi juga
baik seandainya ibu menghubungi romo paroki. Karena memang anak
seperti ini kalau kita tuntut untuk seperti kita ya tidak bisa.

R

: Iya suster, tapi nantilah kalau sudah agak besar.
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P

: Saya yakin pasti gereja punya kebijakan tersendiri dengan anak-anak
yang seperti ini bu.

R

: Kalau di gereja ya suster, dia tidak mau duduk saat kami terima komuni,
dia pasti ikut ke depan padahal sudah sebesar ini. Kadang mau diberi
komuni tapi saya bilang belum. Lha kalau diberkati besar sendiri je
(sambil tertawa).

P

: Tidak apa-apa ya Ta?

Agatha tersenyum.
R

: Sekarang ini kadang-kadang tidak mau diajak ke gereja. Jadi kami
gantian. Bapaknya jadi pengurus lingkungan jadi sering dapat tugas.
Kakaknya juga ikut koor dan mudika. Kemarin itu kakaknya koor,
bapaknya tugas tata laksana hari Minggu, jadi saya yang ke gereja Sabtu
sore. Gantian suster.

P

: Tapi kalau maju minta berkat apa dia mau bu?

R

: Mau suster, dia sendirian kok.

P

: Oh ya-ya.

(Tiba-tiba Agatha tertawa dan mengatakan kalau punya boneka. Lalu terjadi
percakapan antara kami. P menawarkan Agatha untuk bermain ke rumah P tapi
Agatha mengatakan takut ada hantu. Kami tertawa.
R

: Kamu nonton tivi yang itu sih. Kami ya suster kalau ke pesarean
(makam) menyalakan lilin ya suster, eh dia marah. Matikan!!! Soalnya
kalau di tivi ada lilin nyala terus keluar pocong atau hantu. Dia pasti
bilang, matikan. Lha dia itu kadang nonton sinetron yang ada hantunya.

Kami tertawa dan Agatha juga tertawa.
P

: Oh ya bu, kalau masyarakat di sekitar sini bagaimana bu dengan keadaan
Agatha?

R

: Tidak apa-apa suster, mereka sudah ngerti. Anak ini main ke manapun
dan ke rumah siapapun mereka ngerti kok. Saya pernah ajak dia pulang
karena membuat kotor lantai tetangga, terus mereka bilang, tidak apaapa kok namanya juga anak.

P

: Jadi lingkungan sekitar ikut membantu ya bu?
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R

: Iya suster.

P

: Kalau boleh saya tahu ya bu, bagaimana perasaan ibu ketika mengetahui
Agatha dari umur 7 bulan ada kelainan dan sampai sekarang
dikategorikan ”kurang normal” perkembangannya terlebih saat-saat ibu
lelah dan lainnya?

R

: Lha ya gimana ya suster, rasanya gitulah. Kadang-kadang Agatha itu
saat-saat saya pikirannya sedang capek ya gitulah. Apalagi dia kalau
minta sesuatu itu harus segera dipenuhi, kadang saya marahin lalu dia
menangis pokoknya tidak bisa diam. Pokoknya gitulah suster. Tapi
kadang-kadang ya saya inikan cuma dititipi ya, kadang-kadang kalau
saya ngobrol di sekolah dengan guru-guru, tertawa dan cerita apa saja,
soalnya kalau tidak begitu kita tidak bisa tertawa.

P

: Ya, ya bu saya mengerti.

R

: Karena kalau sudah sampai rumah sudah lain suasananya. Kalau disana
bisa melepaskan kepenatan karena di sana bertemu dengan yang satu
penderitaan, jadi bisa melepaskan rasa itu. Kalau saya pas nunggu dia
sehari, bisa ngobrol dengan yang lain. Melepaskan stres, oh ternyata
temannya banyak.

P

: Ya, ya bu, jadi tidak merasa sendirian ya bu.

R

: Iya suster, kadang saya lihat di televisi, yang lebih parah dari saya
banyak juga. Jadi saya masih bisa tetap bersyukur. Tapi kadang-kadang
juga muncul kok saya diberi anak seperti ini ya. Kadang saya bilang,
oalah Ta, kamu ini kok ya gini ya. Tapi terus biasanya dia jadi rewel
mungkin terasa ya suster dengan omongan saya atau gimanalah. Tapi
kadang juga ya suster, saya jadi tidak terkontrol.

P

: Ya, ya bu.

R

: Kadang saya juga pikir, kalau dia tidak begini, pasti saya sudah beres ya,
sudah tidak masalah. Mungkin saya sudah S3 atau kemanalah. Saya
terakhir S2 lalu mengajar. Sepertinya semangatnya agak mengendor.
Kalau ditanya kapan S3nya, saya jawab ya kapan-kapanlah, gitu aja
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(sambil tersenyum). Kapan naik pangkat? Ya saya jawab kapankapanlah. Jadi saya ini sudah 6 tahun tidak naik pangkat.
P

: Oh ya, ya. Biasanya berapa tahun bu kenaikan pangkat?

R

: Kalau dulu 2 tahun sekali saya rajin. Ini sudah dari tahun 2000 tidak
urus-urus. Saya sudah dikirimi surat, kan seharusnya 4 tahun sekali ya,
tapi saya ya santai saja. Kadang pikir, ngapain sih. Sebenarnya saya
sudah bisa naik pangkat kalau saya mau urus ya suster. Tapi ya itu tadi,
kapan-kapan sajalah. Kadang saya pikir, saya bisa ini itu, karier atau
apalah tapi anakku cacat, kadang-kadang ya malu suster. Makanya kalau
mau ajak dia, kalau dilingkungan keluarga sih saya ajak.

P

: Arisan keluarga maksud ibu?

R

: Iya suster, itu sih saya ajak. Tapi kalau arisan di kantor, ini tidak saya
ajak, ya itu nanti dia buat ulahlah. Kadang ya gimana ya. Kalau keluarga
sih sudah tahu, tapi kalau di kantor sih ada rasa gimana gitu, tidak bisa
dibohongi bahwa pasti ada rasa malu suster.

P

: Ya bu saya mengerti.

R

: Tapi ya teman-teman saya sudah saya beritahu kalau anak saya gini-gini.
Teman-teman saya sudah tahu semua tapi ya jarang saya ajak. Pernah
kalau kepepet saya ajak tapi cuma sebentar ambil sesuatu, tapi tidak
sering. Itu juga bertemu beberapa orang saja.

P

: Ya,ya. Misalnya ya bu, kalau ibu jalan-jalan keluar kemanalah, ke mall
misalnya, apakah Agatha diajak?

R

: Ya kalau beli baju saya ajak suster. Dia pilih sendiri. Kalau di tempattempat umum tidak masalah. Tapi ya tadi itu, kalau dia minta sesuatu
harus segera dipenuhi, marah dia kalau tidak dibelikan.

P

: Apakah dia dekat juga dengan bapak dan kakaknya?

R

: Iya suster. Kalau dia tidak lihat kakaknya ya cari-cari.

P

: Ya, ya. Oh ya bu, kalau misalnya ibu mengajak Agatha keluar entah ke
gereja atau ke mall atau jalan-jalan, mungkin jadi perhatian orang lain ya
bu apalagi dengan sikap Agatha.

R

: Iya suster (mengangguk).
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P

: Bagaimana perasaan ibu?

R

: Kalau malu itu jelas ya suster apalagi saat Agatha buat ulah, kok anakku
seperti ini tapi ya lama-lama cuek aja. Nanti juga orang lain akan tahu
kalau anak saya memang seperti ini.

Wawancara II: 25 November 2006
P datang dan disambut oleh R dan Agatha. Lalu R mempersilahkan P masuk dan
duduk. Setelah P duduk, R masuk dan P ditinggal bersama Agatha yang duduk di
dekat P. Saat itu P mengeluarkan alat (tape) untuk merekam. Terjadi percakapan
antara P dengan Agatha
R

: Dia itu kalau ada yang aneh tanya berulang-ulang, kalau tanya sesuatu
yang sama bisa sampai 10 kali.

P

: Oh ya,ya.

R

: Terus kalau ada yang datang seperti ini, dia senang. Seperti kemarin
waktu ada tukang 2 hari. Kemarin tukangnya pamit pulang tetapi
pekerjaannya belum selesai. Ini (Agatha) menangis semalam tanya
tukangnya terus.

P

: Oh yang tukang kemarin memperbaiki sumur ya bu?

R

: Iya suster. Dia terus tanya, sumurnya sudah selesai belum? Harus
dijawab belum soalnya kalau di jawab sudah, dia marah karena dia tahu,
kalau sudah selesai berarti tidak ke sini lagi (kami tertawa).

P

: Oh ya,ya.

R

: Terus dia diam, dari pagi marah terus kok ini. Tadi saya bilang kalau
nanti ada suster datang. Dia tanya, nanti sore? Saya jawab iya. Terus dia
tanya lagi, nanti ada tamu?

Terjadi percakapan antara P, R dan Agatha. Lalu Agatha mengatakan bisa
menyanyi. P meminta Agatha untuk menyanyi. Agatha menyanyi balonku ada
lima, naik-naik ke puncak gunung, naik kereta api, satu-satu, bintang kecil dan
potong bebek angsa. Setiap selesai menyanyi, kami memberi pujian dan bertepuk
tangan.
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P tidak banyak bertanya pada R, tapi P lebih banyak bermain dengan Agatha
sambil memperhatikan reaksi dari R. P mengamati bahwa R sayang sekali dengan
Agatha dan di tengah kesibukannya R tetap memperhatikan Agatha. P melihat dan
menangkap masih tersisa sedikit kesedihan di wajah R kalau membicarakan
tentang anaknya yang autis. P menyimpulkan bahwa R masih terus berjuang
dengan keadaan anaknya yang autis meskipun P sudah menangkap penerimaan
dari R terhadap anaknya.
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Responden pasangan suami istri Bapak Awan dan Ibu Rini
Responden
: Bapak Awan
Wawancara I : 4 Maret 2007
Saat P sedang berbincang-bincang dengan isteri R dan bermain dengan anak R, R
muncul dan duduk di depan P.
P

: Selamat malam pak, terganggu ya istirahatnya? Kata ibu, bapak sedang
sakit.

R1

: (Sambil tertawa) Iya ini suster sedang kurang enak badan.

R2

: Bagaimana suster, apakah akan sekarang?

P

: Boleh bu. Ehm begini pak, langsung saja ya, seperti sudah saya
sampaikan pada ibu tentang tujuan saya sering datang kemari, saya ingin
berbincang-bincang dengan bapak dan ibu sehubungan dengan bapak ibu
memiliki anak autis.

R1

: Iya suster.

P

: Untuk mengawali pembicaraan kita, bapak bisa menceritakan riwayat
pendidikan bapak?

R1

: (Sambil tersenyum) saya SD Kanisius tahun 1973-1979 suster. Lalu
masuk SMP Pangudi Luhur tahun 1979-1982. Kemudian SMA De Britto
sampai tahun 1985. Setelah itu saya melanjutkan kuliah di Sanata
Dharma dan akhirnya kembali ke sana menjadi dosen.

P

: Ya, ya. Apakah bapak bisa menceritakan tentang pertumbuhan Aris?

R1

: Sebenarnya pertumbuhan fisik Aris baik dan jarang sakit sampai usia 6
atau 7 bulan kecuali demam berdarah. Waktu itu yang curiga isteri saya.
Menginjak usia 1½ tahun, isteri semakin cuiga karena anak belum bisa
bicara padahal sudah bisa berjalan. Sementara saya tenang saja karena
ada pengalaman anak kakak saya juga terlambat bicara. Tetapi dengan
berjalannya waktu dan anak saya tetap belum bisa bicara maka kami
membawa anak kami ke dokter dan kebetulan waktu itu saya punya
teman dari kedokteran. Maka anak kami di tes macam-macam seperti
mungkin pernah diceritakan isteri saya ya suster?

P

: Iya pak.
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R1

: Dari tes macam-macam itu, yang lain normal tetapi EEG dan
toxoplasmanya tidak normal. Sambil menunggu obat yang tidak
langsung jadi sehari atau dua hari, maka saya membaca literatur dan juga
sumber dari teman-teman. Saat itu kalau tidak salah Aris berumur 3
tahun ya? (bapak bertanya pada isterinya)

R2

: Iya sekitar segitu.

P

: Bagaimana perasaan bapak waktu?

R1

: Sebagai seorang ayah tentu saya merasa kasihan melihat kondisi anak
demikian. Apalagi Aris harus menjalani tes darah setiap seminggu sekali
untuk diamati pengaruh obat pada ginjalnya. Satu paket obat untuk satu
minggu. Setelah satu paket selesai maka tes darah. Kalau dirasa normal
maka dilanjutkan paket berikutnya. Demikian sampai paket habis.

P

: Oh, jadi setelah satu paket dia harus selalu tes darah ya pak untuk melihat
pengaruh pada ginjalnya?

R1

: Iya suster. Dan dari kecil Aris mempunyai kebiasaan jalan terus sampaisampai kami merasa capek sekali setiap mengikutinya.

P

: Kalau sudah capek, lalu bagaimana pak?

(R1 dan R2 tersenyum)
R2

: Biasanya kami hanya diam dan menunggu karena pasti rute dia jalan ya
hanya seperti itu. Misalnya dia mulai di sini lalu keliling-keliling dan
nanti pasti lewat sini lagi. Maka kami lihat dan amati saja.

R1

: Aris juga tidak punya rasa sakit. Waktu itu kami sedang membangun
warnet dan di depan banyak serpihan-serpihan besi. Aris punya
kebiasaan tidak memakai alas kaki dan dia main ke depan, tentu saja
kakinya menginjak serpihan itu tetapi dia tidak pernah merasa sakit.
Kalau malam hari sebelum tidur, kami mencabuti serpihan-serpihan
yang banyak di kakinya itu dengan peniti dan dia tidak merasa sakit
sedikitpun.

P

: Dia diam saja?

R1

: Iya suster.
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R2

: Juga pernah suatu hari saat mbaknya (pegawainya) sedang strika baju
tiba-tiba turun hujan. Otomatis mbak itu langsung lari untuk angkat
jemuran tanpa memikirkan setrika yang panas itu. Eh, waktu saya lihat,
Aris sudah memegang serika itu dan bekasnya sudah mengering di
kulitnya tetapi dia tidak merasa kesakitan. Nah setelah dia menjalani
pengobatan itu, dia mulai sedikit demi sedikit merasakan sakit.

R1

: Sebenarnya saya pernah dengar dia dulu pernah mengucapkan kata
dawah, m m. Tapi kemudian kata itu hilang setelah dia diberi vaksin
MMR dan dampak lain ialah badannya panas tinggi. Jujur suster, saya
merasa kehilangan waktu untuk Aris dan saya merasa kecewa.

P

: Maksud bapak?

R1

: Waktu kami membawa Aris ke P3TKA, saya melihat Aris sepertinya
hanya dijadikan obyek saja. Dia diberi obat kejang padahal dia tidak
pernah kejang. Disana belum tentu bertemu dengan dokter atau
psikolognya, hanya saya dan isteri saya yang ditanya-tanya oleh
mahasiswa praktek tanpa Aris diobservasi padahal yang penting ialah
Aris bukan hanya menanyai kami orangtuanya. Saya membawa dia ke
P3TKA karena salah satu syarat masuk sekolah autis di Seturan ialah ada
rekomendasi dari sana. Saya kecewa suster saat itu.

P

: Ya pak saya mengerti. Oh ya pak, dulu bapak punya kebiasaan
menstelkan beberapa game tentang bahasa Inggris ya?

R1

: Iya suster. Sebenarnya waktu itu hanya supaya hipernya berkurang. Dan
ternyata Aris menikmatinya dan hipernya memang sedikit demi sedikit
berkurang. Waktu itu usianya di bawah 3 tahun dan kami sambil mencari
tahu apakah dia autis atau tidak. Kami bawa dia ke pak Fred di Fajar
Nugraha tetapi beliau yang tahu tentang autis mengatakan kalau Aris
tidak autis. Yang bagi kami aneh ialah kalau dia kami bawa ke dokter
atau psikolog justru tidak menunjukkan sikap-sikap yang aneh. Di bawa
ke psikolog untuk diobservasi tetapi justru dia menunjukkan sikap
manis, mau tersenyum, berjabat tangan dan melambaikan tangan. Saat
mulai masuk SD, Aris saya antar jemput. Hari pertama dari jam 07.00
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sampai jam 12.00 saya tunggu. Terkadang saya mendengar dia menangis
tetapi wajarlah. Hari kedua saya berbohong sama dia dengan
mengatakan supaya dia pipis dulu dengan gurunya dengan harapan
supaya dia mau masuk kelas dengan gurunya dan ternyata dia mau. Nah
menjelang hari ketiga saya bingung mau beri alasan apa supaya dia mau
masuk kelas dengan gurunya. Ternyata pada hari ketiga terjadi sesuatu
yang sangat mengejutkan saya waktu itu, Aris mau masuk kelas dengan
gurunya dan melambaikan tangan pada saya. Sejak itu saya tega
meninggalkan dia di sekolah bersama gurunya tanpa harus saya tunggu
dari awal sampai akhir.
R2

: Kalau dalam hal ini bapak lebih banyak berperan suster daripada saya
karena saya tidak tega. Pasti saya menangis, maka bapak yang banyak
mengantar Aris (sambil tersenyum).

P

: Iya bu, saya mengerti bagaimana perasaan orang tua terlebih hati seorang
ibu.

R2

: Iya suster, saya lebih banyak mencari informasi dan sebagainya tetapi
yang terjun langsung ialah bapaknya. (kami tertawa bersama).

R1

: Aris dari kecil lebih patuh daripada adiknya. Misalnya saja membuang
sampah, meletakkan sepatu dan sebagainya. Waktu itu yang membuat
kami ragu apakah Aris autis atau tidak ialah karena dia punya kontak
mata.

R2

: Iya suster. Padahal salah satu ciri anak autis ialah tidak punya kontak
mata. Kalau keluar rumah, Aris justru mencari kontak mata dengan siapa
saja. Dia juga suka bermain ciluk ba kalau diajak bapak ke toko.

P

: Oh ya, ya. Lalu bagaimana sampai Aris terdiagnosa autis?

R1

: Suatu hari ada seminar di Semarang oleh dokter Melly Budiman pakar
autis itu, lalu kami membawa Aris ke Semarang. Setelah dilihat, beliau
langsung mengatakan kalau Aris autis ringan. Meskipun demikian, kata
ringan tidak membuat kami lega. Dan upaya yang kami lakukan ialah
mencari cara supaya Aris menjadi optimal walaupun dia autis. Segala
cara dan usaha kami tempuh, medis maupun non medis, yang masuk
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akal maupun yang kurang masuk akal. Juga Aris pernah kami bawa ke
romo Rohadi dan romo Lukman. Saya yang membawa Aris ke Jakarta.
R2

: Pengalaman pertama Aris naik bis, kereta api, mobil pribadi dan pesawat
ya bersama bapaknya. Saya tidak berani ikut karena saya tidak tega dan
air mata ini selalu keluar.

P

: Ya, ya.

R2

: Saat kami ke Semarang bertemu dengan dokter Melly, waktunya cuma
sebentar karena pasien beliau banyak sekali. Maka saya ingin membawa
Aris lagi ke dokter Melly untuk konsultasi. Waktu itu saya ajak Aris ke
Jakarta. Saat telfon ke Rumah Sakitnya, saya ditanya sudah mendaftar
atau belum, dapat nomor urut berapa karena ternyata kalau mau berobat
harus mendaftar 3 bulan sebelumnya. Waktu itu saya bingung karena
saya telfonnya sudah berada di Jakarta sementara Jakarta luasnya seperti
itu. Tapi untunglah saya punya kakak tinggal di Jakarta dan membantu
saya. Saya telpon langsung ke dokter Melly mengatakan kalau sudah
berada di Jakarta. Puji Tuhan, ternyata dokter menyarankan saya untuk
langsung ke rumahnya.

P

: Jadi bapak hanya berdua dengan Aris waktu itu?

R2

: Iya suster.

P

: Apakah bapak punya harapan ke depan?

R2

: Saya ingin yang terbaik untuk anak-anak apapun yang harus saya lakukan
dan perjuangkan, yang penting semua untuk anak. Terus terang memang
ada keinginan supaya Aris sembuh. Tapi saya juga realistis saja sambil
mencari alternatif lain. Kalau dia bisa sembuh ya Puji Tuhan tetapi kalau
tidak bisa sembuh ya kami mohon kekuatan dan jalan keluar dari Tuhan
supaya kami bisa menghadapi semuanya dengan rela dan tabah.

P

: Iya pak, kita sebagai manusia bisa berusaha dan terus berusaha seraya
mohon kekuatan dari Tuhan.

R1

: Iya, makanya saya tidak mau menyerah begitu saja. Selagi saya masih
bisa bekerja atau berusaha, sesulit apapun saya tidak mau menyerah
apalagi untuk anak karena saya yakin kok, anak membawa berkat bagi
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kita. Saya dari dulu punya kebiasaan ke makam Romo Sanjoyo
meskipun kebiasaan itu pernah hilang. Kalau istri saya ke Ganjuran atau
ke Jatiningsih. Tapi sekarang kami satukan aja perginya ke Muntilan
tempat romo Sanjoyo. Setiap wetonnya Aris, kami selalu pergi ke
makam romo Sanjoyo. Saya sebagai orang tua tentu saja masih berharap
dia bisa sembuh tetapi tetap tidak memaksa atau terlalu ideal. Dalam
keadaan apapun saya tetap menerima dia dengan adanya dia. Kalau
memang mampunya dia segitu ya saya terima dan tidak saya paksa untuk
lebih seperti keinginan saya pribadi. Itu namanya saya orang tua yang
egois.
P

: Oh ya pak, kalau boleh saya tahu sebenarnya apa yang membuat bapak
bisa menerima keadaan Aris seperti adanya dia dan membuat bapak
mampu menghadapi semuanya?

R1

: Bagi saya karena saya percaya bahwa Tuhan menitipkan anak khusus ini
pada saya dan istri saya maka kami harus bertanggungjawab atas titipan
Tuhan ini. Saya percaya kalau Tuhan memberi cobaan atau masalah, Dia
juga pasti beri jalan keluarnya. Apapun akan saya lakukan untuk anakanak. Dan bagi saya, tiap orang mempunyai talenta dan jalannya sendirisendiri. Sebenarnya saya justru banyak belajar dari Arka. Terus terang
bahwa dari kecil saya relatif tidak mengalami kesulitan termasuk dalam
hal intelektual, semua berjalan lancar. Bagi saya cobaan yang saya
hadapi sekarang ialah sehubungan dengan Arka tapi itu tidak saya
jadikan beban. Ya tadi itu karena bagi saya setiap orang punya jalannya
masing-masing dan berbeda antara satu dengan yang lain. Jadi saya
terima dengan ikhlas hati karena semua sudah diatur oleh Tuhan. Usaha
yang bisa saya dan istri saya lakukan dengan pengalaman Aris adalah
lebih hati-hati. Kalau dulu Aris lahir dengan bantuan bidan ditunggu
dokter, maka adiknya langsung ditangani dokter. Kalau dulu Aris 1
dokter, adiknya 2 dokter dan obat lebih dikontrol dan lebih diperhatikan.
Syukurlah bahwa adiknya normal perkembangannya. Dan saya juga

196

bersyukur bahwa semua keluarga bisa menerima Aris dan sayang sama
dia (tersenyum dan memandang ke istri).
R2

: Iya suster, pengalaman waktu saya hamil Aris dulu saya jadikan guru
berharga dan saya lebih hati-hati (tersenyum).

P

: Tadi bapak mengatakan kalau setiap orang mempunyai jalannya sendirisendiri dan semua sudah diatur oleh Tuhan. Mungkin bapak bisa sedikit
lebih menjelaskan?

R1

: Begini, sehubungan dengan Aris, waktu itu saat dia akan masuk Bina
Anggita, saya dengan istri datang ke sana dan waktu itu tidak pas tahun
ajaran eh ternyata diterima bahkan istri saya sempat ditelpon dari Bina
Anggita menanyakan apakah jadi masuk atau tidak. Waktu kami mencari
TK, dapat sekolah yang dekat dengan tempat terapi. Waktu kami cari SD
untuk Aris eh ternyata dapat dekat rumah. Saya yakin sekali kalau semua
itu sudah jalannya Aris dan sudah diatur oleh Tuhan sedemikian rupa.
Saat kami bingung siapa yang akan antar jemput anak-aank kalau
sekolah eh ternyata ada tetangga yang bersedia untuk antar jemput anakanak (tersenyum). Apalagi dengan pengalaman H-1 ya (memandang istri
sambil tersenyum).

P

: Kalau saya boleh tahu maksudnya H-1?

R2

: Ada pengalaman suster waktu kami mau memasukkan Aris di SD suster.
Waktu itu sebenarnya kami sudah mendaftar di salah satu SD Kanisius,
administrasi sudah kami lunasi. Saat saya ke sekolah untuk ambil
seragam waktu itu hari Kamis, saya tanya dengan gurunya apakah
muridnya banyak. Lalu dijawab syukurlah tahun ini menerima 40 murid
dibagi menjadi 2 kelas. Saya sebenarnya ikut senang juga sih tapi terus
terang saya juga sedih, kalau ada 20 anak dalam satu kelas, bagaimana
anak saya yang khusus akan tertangani lebih? Sampai di rumah, saya
ditelpon Ibu There. Setelah saya cerita tentang itu, ibu There
mengusulkan untuk mencoba di SD Kanisius Kamendaman yang
muridnya waktu itu baru 5 orang. Karena waktu itu sudah sore maka hari
Jum’at saya datang ke Kanisius Kamendaman. Puji Tuhan, Aris diterima
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dan hari Senin mulai sekolah. Pengalaman H-1 karena hari Jum’at daftar,
Senin sekolah. Karena mendadak maka dia belum punya seragam, ya
sementara waktu seragam yang disekolah sebelumnya dipakai dulu
(sambil tertawa). Karena senang sekali maka saya memberitahu pihak
sekolah di sana dan urusan administrasi kami ikhlaskan. Waktu itu sudah
tidak terpikir berapa biaya yang kami masukkan untuk sekolah Aris di
SD tersebut tapi tidak jadi. Ya karena kami sudah senang sekali
(tertawa). Ya sekalian membantu sekolahnya bapak.
P

: Oh jadi itu bapak dulu sekolah di SD itu bu?

R2

: Iya suster (kami bertiga tertawa).

R1

: Memang saya punya kekhawatiran bagaimana besok Aris kalau kami
orangtuanya sudah tidak ada. Juga adiknya kalau mempunyai istri
apakah keluarganya akan bisa menerima Aris seperti adanya dia. Tapi
saya serahkan semuanya pada Tuhan dalam doa dan saya mendapatkan
ketenangan karena saya percaya kalau Tuhan pasti akan memberi jalan
keluar dari semua ini. Juga seperti waktu Aris dinyatakan autis oleh
dokter Melly sedangkan biaya terapi satu bulan waktu itu Rp. 500.000.
Tapi Tuhan memberi jalan keluar. Berkah Tuhan kami bisa membuat
warnet. Sekarang sedang mencari tipe usaha apa yang relatif mudah
yang sesuai untuk anak autis. Tugas kami sebagai orang tua adalah
bagaimana besok supaya anak-anak bisa hidup. Apalagi untuk anak autis
kalau memang tidak bisa lewat pendidikan formal ya dicari sesuatu
untuk menunjang hidupnya. Saat-saat bingung, pasti selalu ada jalan
yang ditunjukkan Tuhan.

P

: Wah bapak percaya sekali ya?

R1

: (Tersenyum) Ya begitulah suster, bagi saya karena semua sudah
direncanakan Tuhan dan kita manusia tinggal menjalani rencana itu.
Maka yang bisa saya lakukan ialah berusaha, berjuang, pasrah dan
percaya.
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P

: Oh ya pak, saya mendengar dari ibu kalau bapak dan ibu membeli dua
lahan tanah di tempat yang berbeda dan rencana ke depan untuk
perikanan.

R1

: Iya suster, mungkin nanti kalau Aris sudah besar siapa tahu dia menyukai
itu.

P

: Bagaimana kesan bapak dengan kegiatan yang kita lakukan tanggal 21
Januari lalu misa kudus dan wawanrasa orang tua yang memiliki anak
dengan kebutuhan khusus?

R1

: Saya senang suster, saya merasa semakin dikuatkan, merasa tidak sendiri
dalam menanggung semua ini apalagi setelah mendengar pengalaman
bapak yang dari Jatiningsih itu yang mempunyai anak berumur 41 tahun
yang tergantung sepenuhnya pada orang tuanya. Saya terharu sekali
suster. Saya ingin ada komunitas orang tua yang memiliki anak dengan
kebutuhan khusus karena bagaimanapun yang lebih banyak tahu tentang
anak adalah orang tua.

P

:Memang banyak yang merindukan dibentuk komunitas setelah pertemuan
kemarin. Ya mari kita lanjutkan yang kemarin itu.

R2

: Iya suster. Besok kita kumpul lagi ya setelah paskah. Semua ingin itu
dilanjutkan karena ternyata sangat bermanfaat (tersenyum).

P

: Iya bu.

R1

: Istri saya giat suster kalau mencari ini itu untuk Aris tetapi saat prosesnya
ya saya yang terjun. Mungkin karena saya orangnya lebih rasionalis ya.
Saya juga merasa sebagai kepala keluarga harus lebih kuat, tegar dan
tabah menghadapi semuanya.

R2

: Iya suster, kalau saya lebih shock dan banyak menangis maka bapak yang
banyak menemani Aris. Oleh karena itu dia lebih dekat dengan kakaknya
daripada dengan saya. Waktu saya hamil adiknya, dia dekat dengan saya
tetapi setelah adiknya lahir, dia jadi dekat dengan bapak.

Beberapa kali P datang ke rumah R, P sempat melihat kesabaran R saat
berhadapan dengan anaknya yang autis juga dari hasil wawancara bersama dengan
R, P menarik kesimpulan bahwa apa yang selama wawancara disampaikan R
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dalam perjuangannya sampai R sungguh bisa pasrah dan menerima anaknya yang
autis ternyata tampak juga dalam praktek hidupnya ketika berhadapan langsung
dengan anaknya. Juga P mendapat informasi dari kakak kandung R yang tinggal
dekat dengan R dan kakak R yang tinggal di Jakarta (P bertemu tanggal 28
Desember 2006 saat misa peringatan 7 tahun meninggalnya bapak R). Mereka
mengatakan bahwa R tipe bapak yang sabar, pendiam dan sangat menyayangi
anak- anaknya meskipun satu anaknya autis.

Responden
: Ibu Rini
Wawancara I : 16 November 2006
P

: Selamat siang bu.

R

: Selamat siang suster. Tidak bingung suster cari rumah saya?

P

: Tidak bu, hanya tadi sedikit bingung masuknya lewat mana. Ternyata
depan khusus untuk warnet ya?

R

: Iya suster (sambil tertawa). Mari suster, kita duduk di dalam atau di
luar?

P

: Di luar juga tidak apa-apa bu.

R

: Bagaimana suster, apakah ada yang bisa saya bantu?

P

: Begini bu, sebelumnya terimakasih banyak atas kerelaan ibu meluangkan
waktu untuk saya. Seperti yang sudah saya ungkapkan, saya meminta
kesediaan ibu menjadi subyek penelitian untuk skripsi saya.

R

: Oke suster, saya bersedia. Apa yang bisa saya bantu pasti saya bantu.

P

: Terimakasih sebelumnya bu. Jadi saya ingin lebih mengetahui proses
perjalanan ibu sebagai orang tua yang memiliki anak autis yang pasti
bukan hal yang mudah untuk bisa menerimanya.

R

: Iya suster. Begini lho suster, sebenarnya Aris itu lahir normal meskipun
saya harus dipacu induksi karena bayi tidak mau turun ke jalan lahir
padahal saya sudah mengalami kontraksi cukup lama.

P

: Oh ya, ya. Ibu mengalami kontraksi berapa hari?

R

: Dari hari Jum’at suster dan Aris lahir Minggu malam. Beratnya 3,5 kg
dan panjang 51 cm. Dengan berjalannya waktu, perkembangan
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motoriknya normal, dia jarang rewel dan tidak merepotkan. Dia bisa
tengkurep umur 5 bulan, duduk umur 8 bulan dan berjalan umur 1 tahun
tanpa proses merangkak.
P

: Oh begitu...Saat itu apakah dia sudah bisa bicara bu?

R

: Belum suster. Umur 1 tahun dia belum bisa bicara dan anaknya terkesan
cuek, kalau nonton televisi tenang sekali, kalau dipanggil juga diam saja
dan kalau bangun tidur tidak menangis.

P

: Oh ya, ya, padahal umumnya anak segitu kalau bangun tidur menangis
ya.

R

: Iya suster. Waktu itu saya sebenarnya merasa kok sepertinya terjadi
sesuatu dengan anak saya ya.

P

: Apakah waktu ibu merasakan itu, ibu mengungkapkan pada suami?

R

: Iya suster. Suami dan orang-orang di sekitar saya mengatakan tidak ada
apa-apa hanya terlambat bicara dan anak laki-laki biasa mengalaminya.

P

: Apakah ibu melihat keanehan atau kejanggalan yang lain?

R

: Iya suster. Sekitar usia 1 tahun hiperaktifnya mulai kelihatan, dia
terampil naik turun meja, kursi, tempat tidur, tangga atau apa saja yang
dapat dipanjatnya. Semua benda-benda disekelilingnya selalu ingin
diraihnya. Dan kalau marah ya suster, dia suka menjatuhkan diri di lantai
sambil membentur-benturkan kepala.

P

: Oh begitu ya.

R

: Aris juga susah makan sejak usia 7 bulan. Dia hanya minum susu saja.

P

: Sampai usia berapa bu?

R

: Usia 3,5 tahun suster. Pokoknya segala macam roti, buah, biskuit apalagi
nasi tidak pernah mau ditelan.

P

: Lalu dia makan apa bu?

R

: Sukanya hanya makanan kecil, coklat, ice cream dan kentang goreng.

P

: Oh… terdiagnosa autis sejak kapan bu?

R

: Sekitar 4 tahun suster. Suatu hari dirumah tidak ada pembantu dan saya
dengan suami saya bekerja semua maka Aris kami titipkan di TPA
Bethesda. Ada yang mengatakan kalau dia mirip anaknya seorang
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dokter. Maka kami menemui dokter itu dan kami diberi surat pengantar
untuk CT Scan, EEG, tes darah untuk TORCH (Toxoplasma, Rubella,
Cyto Megalo Virus, Herpes) dan BERA (Brain Evoked Response
Auditory).
P

: Hasilnya bu?

R

: BERA dan CT Scannya normal, sementara EEGnya menunjukkan ada
iritasi difus. Hasil TORCHnya bahwa Aris dulu pernah terinfeksi virus
CMV (sekarang sudah muncul kekebalan), dan dari hasil DDST
dinyatakan ada keterlambatan dalam sektor bahasa dan dianjurkan untuk
menjalani terapi wicara.

P

: Dimana bu?

R

: Pusat Pengkajian dan Tumbuh Kembang Anak suster.

P

: Bagaimana hasilnya bu?

R

: Selama observasi, Aris menunjukkan sikap yang manis, dia merespon
tiap permainan yang diberikan terapis, dia juga ramah dan suka
tersenyum pada orang yang dijumpainya, mau salaman ataupun
melambaikan tangan saat akan pulang sehingga mereka mendiagnosa
Aris tidak apa-apa hanya butuh sosialisasi dan terapi wicara.

P

: Sejak itu apakah ada perubahan bu?

R

: Usia 3 tahun dia mulai suka bersenandung dan sangat suka lagu-lagu
Sherina. Juga senang melihat filmnya. Dia hafal pada jingle-jingle iklan
di televisi antara lain (djisamsu, extra joss dan lainnya). Dia juga sudah
pintar menghidupkan komputer (mulai dari menyalakan, memilih
program yang dia suka sampai mematikan atau shutdown dengan
menggerakkan mouse. Dia suka membentuk balon sesuai bentuk dan
ukuran dan beberapa permainan lainnya.

P

: Wah pintar sekali ya bu?

R

: Ya begitulah suster. Tapi dia lebih suka bermain sendiri, tidak dengan
teman-teman sebayanya. Tapi untuk berbicara dia masih banyak
menggunakan bahasa planet.

P

: Apakah dia pernah sakit bu?
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R

: Daya tahannya cukup bagus, tidak pernah batuk atau flu. Dia juga tahan
terhadap rasa sakit; jika kakinya tertusuk benda tajam, berdarah atau jika
dia jatuh, dia tidak pernah menangis maupun kesakitan.

P

: Oh begitu bu? Jadi dia tidak merasa sakit?

R

: Iya suster. Lalu masih usia 3 tahun kami konsultasi ke dokter ahli
virologi dan menjalani terapi. Kami juga konsultasi ke psikolog dan dia
menyarankan Aris untuk masuk playgroup supaya belajar bersosialisasi
dengan yang lain. Lalu kami memasukkan ke sebuah playgroup. Dia
hanya satu bulan di sana lalu kami tarik karena jumlah murid terlalu
banyak. Kemudian kami pindahkan ke playgroup yang lain yang
perbandingan muridnya 2:5. Selama 3 bulan Aris sekolah namun tidak
menampakkan kemajuan. Dia tetap suka bermain sendiri, tidak mau
menuruti peraturan maka teman-temannya tidak mau mengajaknya
bermain sementara itu gurunya tidak terbiasa menangani anak seperti
Aris. Merasa membuang waktu percuma maka untuk kedua kalinya saya
keluarkan Aris dari sekolah playgroup tersebut. Saya datangi tempat
terapi wicara di Sardjito.

P

: Aris ikut terapi lagi bu?

R

: Iya suster. Dia ikut terapi sekitar 2 bulan dan jadwalnya dalam seminggu
3x dan hanya ½ jam. Saya merasa Aris tidak optimal jika hanya ½ jam.
Akhirnya saya bulatkan tekat untuk mencari sekolah khusus untuk anak
autis meskipun sebelumnya banyak psikolog maupun tenaga medis yang
memperingatkan saya bahwa Aris tidak autis dan jika dibawa ke
lingkungan autis akan benar-benar menjadi autis karena meniru perilaku
temannya yang autis.

P

: Kalau saya boleh tahu, kenapa meskipun sudah diperingatkan demikian
tapi ibu tetap mencari sekolah khusus untuk Aris?

R

: Karena saya merasa sekali bahwa ada yang lain dengan anak saya
dibandingkan dengan anak-anak lain yang seusianya.. Saya ibunya dan
perasaan itu kuat sekali.

P

: Akhirnya ibu mendapat sekolah khusus itu?
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R

: Iya suster. Dia saya masukkan di Bina Anggita, umurnya waktu itu 3,5
tahun.

P

: Ya, ya. Apakah sampai sekarang masih di Bina Anggita bu?

R

: Iya suster tapi siang setelah dia pulang sekolah di Kanisius suster.

P

: Bagaimana setelah Aris dimasukkan ke Bina Anggita bu?

R

: Aris kami masukkan di Bina Anggita tanpa harapan yang muluk-muluk,
kami targetkan waktu 3 hari supaya dia mencoba sekolah barunya
mengingat pengalaman di dua play group sebelumnya, betapa susahnya
dia berpisah dengan orangtuanya untuk memasuki dunia yang penuh
dengan aturan. Tapi tidak disangka pada hari ketiga Aris sekolah, dia
sudah mulai mau masuk kelas sendiri dibimbing oleh terapisnya. Lalu
saya mendengar tentang dokter spesialis jiwa anak yang mendalami
tentang autisme dan kami mendatangi beliau. Beliau mendiagnose Aris
autis ringan.

P

: Berapa usianya waktu itu bu?

R

: 4 tahun suster.

P

: Bagaimana perasaan ibu saat itu.

R

: Jujur suster, sebagai seorang ibu jelas saya down dengan kenyataan itu.
Dan meskipun Aris dikatakan autis ringan tapi kata ringan tidak
membuat saya lega. Apalagi saat itu tidak begitu banyak pengetahuan
tentang autis. Tapi di sisi lain, saya bersyukur akhirnya perjalanan
panjang kami untuk mengetahui ada apa dengan Aris
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sesungguhnya sudah terjawab.
P

: Apa yang bapak dan ibu lakukan setelah mengetahui Aris autis?

R

: Meskipun saya down tapi saya tidak mau larut terlalu lama suster. Kami
memikirkan masa depan anak kami. Maka kami bangkit bersama, terus
berusaha untuk kemajuan Aris, kami ingin dalam keterbatasannya dia
berkembang optimal. Kami juga mencari berbagai informasi tentang
autis dari internet dan sumber berita lainnya. Juga kalau ada seminar
tentang autis kami saya usahakan untuk ikut.

P

: Apakah akhirnya diketahui penyebab Aris menjadi autis bu?
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R

: Penyebab yang pasti memang belum diketahui suster, tapi katanya
disebabkan karena dulu waktu hamil dia, saya suka sekali makan
seafood dan itu melebihi kebiasaan karena waktu itu saya punya harapan
dia kelak pintar. Juga gigi saya pernah berlubang dan ditambal amalgan
dan ternyata timbal menjadi salah satu penyebab janin terganggu. Maka
menjelang hamil yang kedua, saya mengurangi makan seafood,
mengganti tambalan gigi dan memakai masker untuk mengurangi
pencemaran lingkungan.

P

: Apa yang disarankan dokter untuk Aris?

R

: Aris diberi beberapa obat dan dianjurkan menjalani diet free gluten dan
free casein. Kemajuan yang tampak pada 6 bulan pertama sejak diet,
pengobatan dan terapi amat mengejutkan. Aris sudah bisa menyebut
nama bapak dan ibunya dengan benar dan sudah mengenali orang-orang
terdekatnya. Dan ternyata kebiasaan bapaknya untuk mengenalkan Aris
waktu kecil pada program-program multimedia dan game anak-anak
rupanya membuat dia hapal dengan huruf dan angka dalam bahasa
Inggris. Dia juga lebih tenang, mudah diajari, mau makan nasi meskipun
sedikit, bisa membaca suku kata, perbendaharaan kata dan lagu anakanak sudah makin banyak, bisa mengenali rasa dan warna dan sudah bisa
menggunakan beberapa kata dan kalimat untuk berkomunikasi.

P

: Sekarang setelah Aris diketahui autis apa harapan ibu?

R

: Tadinya saya berharap dia bisa sembuh total tapi ternyata tidak bisa. Saya
pasrah suster, bagi saya ini semua kehendak Tuhan bahwa saya diberi
kepercayaan untuk merawat anak autis ini. Saya bersyukur bahwa saya
diberi kemauan dan kemampuan agar lebih baik lagi mendampingi Aris.
Lha kami ini kan hanya dititipi sama Tuhan, nah bagaimana kami
sebagai orang tua merawat titipan itu. Semuanya milik Tuhan suster jadi
kami pasrahkan kembali, kami berusaha dan berjuang dan kami percaya
kalau Tuhan memberi kesulitan atau tantangan, Dia juga pasti memberi
jalan keluar.

P

: Ibu memiliki keyakinan yang kuat akan itu?
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R

: Iya suster, saya yakin sekali. Dan itu saya dapatkan dari doa dan
renungan harian setiap hari. Maka saya tetap percaya kalau ada sesuatu
yang indah dibalik semuanya ini (tersenyum). Kalau sekarang Aris
masih sekolah di sekolah umum saya tetap bersyukur untuk itu suster
meskipun saya tidak tahu sampai kapan. Bila suatu saat nanti dia
memang harus pindah ke sekolah khusus ya saya juga tetap
menerimanya dengan lapang hati yang penting semua untuk kebaikan
dia. Saya juga yakin kalau Tuhan tetap menjaga dia.

P

: Sejauh yang saya ketahui ya bu, memang autis tidak bisa sembuh total
tetapi bukan berarti bahwa anak autis tanpa harapan dan masa depan.
Mereka tetap memiliki harapan dan masa depan. Mereka bisa dibantu
dengan menggali bakat atau kemampuannya. Meskipun autis tapi pasti
masih memiliki sisi kelebihan karena Tuhan itu adil kok bu. Dibalik
kekurangan seseorang, Tuhan pasti juga memberi kelebihan.

R

: Iya suster. Ada pengalaman tentang itu suster. Waktu Aris berumur 3
tahun, bapaknya membuka warnet. Nah suatu saat Aris buka internet, dia
menemukan planet Saturnus lalu tanya bapaknya. Bapaknya menjelaskan
juga tentang macam-macam planet dan sebagainya. Sejak saat itu dia
hapal planet-planet, bentuknya, warnanya dan sebagainya.

P

: Aris bisa internet bu?

R

: Wah dia pintar suster. Dia cari macam-macam. Dia juga hapal macammacam buah dan binatang dengan bahasa Inggris ya dari internet.

P

: Nah itu termasuk kelebihan yang dimiliki Aris bu.

R

: Iya suster terimakasih.

P

: Oh ya bu, saya melihat sepertinya ibu sekarang sudah lebih bisa
menerima Aris dengan segala keadaannya. Apa yang menjadi kunci bagi
ibu selain doa dan renungan harian seperti yang ibu katakan tadi?

R

: Bagi saya kuncinya selain doa dan renungan ialah penerimaan dan cinta
suster. Saya menerima anak saya dengan segala keadaannya tanpa saya
pilih-pilih yang baik saja tapi semuanya dan saya mencintainya dengan
tulus tanpa syarat apapun termasuk juga kenyataan bahwa dia autis
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suster (tersenyum). Nah penerimaan dan cinta itu akan terwujud kalau
saya juga berdoa meminta kekuatan dan bantuan Tuhan.
P

: Wah saya kagum lho bu. Saya bantu dengan doa untuk bapak, ibu, Aris
dan adiknya.

R

: Terimakasih suster (mata berkaca-kaca).

P

: Bagaimana hubungan bapak dengan ibu dengan keadaan Aris yang autis?

R

: Hubungan kami baik-baik suster, bahkan Aris dengan keadaannya yang
demikian membuat kami semakin harus bersatu mencintai dan
merawatnya. Bapaknya yang punya sifat cuek, susah hafal nama orang,
pendiam, kalau belum kenal kesannya angkuh, tidak bisa basa-basi tapi
sebenarnya ringan tangan dan dekat dengan Aris, ya ini sambil memuji
suami sendiri lho suster (kami tertawa). Suami saya adalah tipe orang
yang mengerti dan tidak menuntut apa-apa. Ini juga yang membuat saya
lebih kuat.

P

: Ya bu, kalau antara suami isteri saling bergandengan tangan maka
keadaan apapun dan kesulitan seperti apapun akan lebih ringan ya bu?

R

: Iya suster. Syukurlah bahwa hubungan kami tetap baik. Bagi kami juga,
kalau kami sebagai orang tuanya tidak rukun dan hubungan kami tidak
hangat maka akan terbaca juga di mata anak-anak dan ini akan
mempengaruhi perkembangan pribadi anak-anak. Bukan berarti bahwa
tanpa masalah lho suster, tapi bagaimana kami menghadapi masalah itu
di depan anak-anak. Tapi syukurlah bahwa selama ini tidak ada masalah
yang membuat kami saling menjauh (tersenyum).

P

: Iya bu.

R

: Perjalanan Aris masih panjang suster dan kami masih harus terus
bersabar dan berusaha mendampingi dia. Saya pernah lho suster malam
hari ngobrol berdua dengan bapaknya Aris, dia mengatakan kalau kami
nanti meninggal dunia terlebih dahulu bagaimana dengan Aris ya. Waktu
itu saya memang kaget, ternyata dibalik sifat bapaknya yang cuek
sebenarnya bapaknya punya perhatian dan kekhawatiran sebagai
orangtua untuk masa depan Aris.
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P

: Ya begitulah bu, biasanya justru melalui peristiwa yang tidak
menyenangkan, kita akan lebih mengenal orang lain.

R

: Iya suster (kami tersenyum).

P

: Bu, sepertinya pembicaraan kita siang ini sampai di sini dulu ya.

R

: Baik suster kalau dirasa sudah cukup. Kalau masih ada sesuatu yang
suster butuhkan silahkan suster datang saja. Jangan segan-segan lho.

P

: Wah terimakasih banyak bu.

R

: Saya juga terimakasih suster, saya jadi punya saudara dan teman berbagi
nih.

P

: Saya juga bu. Saya permisi dulu. Lain waktu saya datang lagi.

R

: Baik suster, hati-hati di jalan. (kami berjabat tangan).

Wawancara II : 26 November 2006
P datang disambut oleh R dengan ramah dan mempersilahkan P untuk masuk dan
duduk.
P

: Terimakasih lho bu atas kesediaan dan kerelaan ibu selalu menerima
kedatangan saya.

R

: Sama-sama suster, saya juga terimakasih karena suster mau datang.

P

: Maaf lho bu karena sering mengganggu ibu.

R

: Oh tidak apa-apa suster, saya senang kok diganggu suster. Pokoknya apa
yang suster butuhkan yang saya bisa bantu, pasti akan saya bantu.

P

: Terimakasih bu sebelumnya. Oh ya bu, apakah kita sudah bisa
melanjutkan pembicaraan kita yang lalu?

R

: Bisa suster, silahkan apa yang akan suster tanyakan pada saya.

P

: Begini bu, dalam keluarga, ibu berapa bersaudara?

R

: (Sambil tersenyum) Saya tiga bersaudara suster, yang nomor satu lakilaki, yang kedua saya dan yang ketiga adik saya perempuan.

P

: Oh ya, ya. Umurnya berapa bu?

R

: Kakak saya 39 tahun, saya 37 tahun dan adik saya 36 tahun.

P

: Oh ya, ya.
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R

: Kakak saya namanya Rudi Prabowo Setiawan, Sarjana dulu UNS Solo.
Saya di AA YKPN dan adik saya juga di AA YKPN.

P

: Oh ya, kakak ibu bekerja dimana?

R

: Di bursa di Jakarta suster.

P

: Oh di BEJ ya?

R

: Iya suster.

P

: Apakah sudah berkeluarga bu?

R

: Sudah suster, anaknya ada dua.

P

: Lalu adik ibu?

R

: Adik saya anaknya satu suster. Adik saya tidak bekerja dan menjadi ibu
rumah tangga, juga wiraswasta.

P

: Oh ya,ya, tinggalnya di mana bu?

R

: Adik saya tinggalnya di Wonocatur suster.

P

: Kalau orang tua ibu tinggal di mana?

R

: Di Wonocatur juga suster.

P

: Oh ya, ya. Kalau bapak berapa bersaudara?

R

: Oh bapak 6 bersaudara suster. Yang nomor satu, Hariyanto, yang kedua
Harimantoro, sarjana sekarang kerja di BEJ. Yang ketiga Hari Pranowo,
wiraswasta di Purwokerto. Yang keempat Hari Prabowo kerja di Indosat
Jakarta. Yang kelima perempuan satu-satunya Hartati kerja di DEPSOS.
Dan yang terakhir bapaknya Arka tidak kebagian Hari suster (sambil
tertawa).

P

: Ya, ya. Semua pakai Hari ya bu kecuali bapaknya Arka.

R

: Iya.

P

: Kalau boleh saya tahu ya bu, dari pengalaman ibu sebagai anak tengah
dari tiga bersaudara, bagaimana pandangan orang tua ibu tentang
pendidikan?

R

: Kalau ibu saya yang saya ingat ya suster, pendidikan itu nomor satu.
Jaman dulu itu kan susah ya suster, pokoknya bagaimana caranya belajar
bagi anak-anaknya, itu yang selalu diusahakan orang tua saya khususnya
ibu. Kalau ingin kursus apa saja pasti dikabulkan. Tapi kalau saya minta
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yang lain, nanti dulu karena prioritas nomor satu tetap untuk pendidikan.
Pernah ibu saya bilang sedang tidak punya uang, terus saya bilang saya
ingin kursus ini dan ternyata di kabulkan meskipun sebelumnya bilang
tidak punya uang. Menurut ibu saya pendidikan itu adalah modal.
P

: Ya, ya. Kalau menurut ibu sendiri bagaimana?

R

: Kalau saya suster, mungkin karena pola pendidikan seperti itu, jadi saya
juga tetap nomor satu pendidikan. Kebetulan saya punya anak autis, jadi
bagaimanapun caranya saya harus kasih dia pendidikan. Pendidikan itu
tidak harus selalu jalur formal ya seperti TK, SD, SMP dan SMA ya.
Tapi bagaimana saya mengusahakan pendidikan yang pas untuk Arka
dan Candra.

P

: Mungkin ibu bisa menceritakan riwayat pendidikan ibu?

R

: Saya TK tahun 1974 di Marsudirini Solo suster. SD satu tahun di Solo
Marsudirini juga. Lalu bapak pindah ke Surabaya, saya juga ikut ke
Surabaya. Di sana saya sekolah katolik juga Untung Suropati waktu itu
karena di tempat saya sekolah katoliknya waktu itu hanya itu sampai
dengan lulus. Lalu SMP dan SMA juga. Baru setelah lulus SMA baru
masuk Yogya.

P

: Orang tua ibu juga pindah-pindah?

R

: Iya tapi sebenarnya aslinya kami Solo.

P

: Oh ya, ya. Jadi dari Solo terus ke Surabaya dan terus kuliah di Yogya?

R

: Iya suster, selama saya di Yogya, bapak saya juga masih pindah-pindah.
Bapak saya bekerja di BRI yang sebenarnya tugasnya pindah-pindah.
Waktu itu ada promosi kalau mau pindah-pindah dapat jabatan yang
lebih tinggi. Bapak saya tidak mau alasannya kalau bapak pindahpindah, anak-anaknya juga ikut pindah dan pendidikannya kacau.

P

: Ya, karena masih harus menyesuaikan lagi.

R

: Iya suster, maka bapak saya memilih untuk tidak pindah-pindah sampai
anak-anaknya lulus SMA. Jadi bapak pindah setelah saya dan adik saya
lulus SMA. Waktu itu pindah Jakarta, Banjarmasin.

P

: Hanya bapak dengan ibu yang pindah-pindah?
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R

: Iya suster, setelah saya dan adik saya lulus SMA.

P

: Ya, ya.

R

: Waktu itu setelah lulus SMA, adik saya inginnya kuliah di Malang tapi
tidak boleh karena perempuan ya, kakaknya di Yogya kok adiknya di
Malang, anak perempuan lagi. Nanti kalau ada apa-apa bagaimana, itu
kata bapak dan ibu saya. Beliau juga bilang, kami berdua boleh kuliah di
luar kota asal jadi satu supaya kami bisa saling mengawasi,itu
permintaan orang tua saya suster.

P

: Ya bu, saya bisa mengerti, biasanya orang tua kekhawatirannya lebih
besar pada anak perempuan.

R

: Iya suster.

P

: Kalau ibu, pekerjaannya apa bu?

R

: Ibu rumah tangga suster.

P

: Oh ya bu dari pengalaman ibu waktu itu dari Solo pindah ke Surabaya,
bagaimana hubungan sosial ibu dengan lingkungan, gereja dan yang
lainnya.

R

: Saya waktu masih muda terbilang aktif ya suster, saya selalu ingin ikut
kegiatan-kegiatan meskipun sebenarnya saya itu pemalu (sambil
tertawa). Jadi kadang-kadang kurang PD, tapi kadang-kadang justru
karena kurang PD saya justru ingin ikut. Ya siapa tahu tambah
pengalaman. Meskipun kalau ikut kegiatan, saya tidak terlalu menonjol.

P

: Ya, ya.

R

: Saya bukan tipe orang yang dominan dan pintar menarik perhatian, tapi
saya selalu ingin ikut kegiatan. Contoh mudika, tari, karate, tapi ya
sekedar saya ingin tahu dan dapat pengalaman.

(Sejenak kami melihat Aris yang sedang main pastel dengan baik. P memberikan
pujian pada Aris).
P

: Kembali ke yang tadi ya bu, jadi diam-diam ibu pemalu ya?

R

: Iya suster sebenarnya (kami tertawa).

P

: Mungkin ibu bisa menceritakan, apa sebabnya ibu jadi kurang PD atau
pemalu?
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R

: Apa ya suster, mungkin karena saya biasa-biasa saja.

P

: Atau mungkin di keluarga? Kalau di keluarga apakah orang tua ibu
tetap memberi kebebasan untuk berbicara atau berbuat sesuatu?

R

: Oh iya suster (menjawab dengan mantap). Saya pernah lho suster
waktu SMA bermasalah dengan bapak kepala sekolah. Eh bapak saya
justru mendukung. Jadi artinya kalau saya merasa benar ya silahkan.
Jadi saya pernah waktu SMA fase-fase pemberontakan.

P

: Ya, ya.

R

: Tapi kalau saya salah ya dimarahin sungguh.

P

: Oh ya, ibu lebih merasa dekat dengan bapak atau ibu?

R

: Dengan ibu, kalau bapak mencari nafkah, jadi soal sekolah ya ibu.

P

: Oh ya, ya. Kalau bagaimana riwayat kesehatan ibu?

R

: Yang saya ingat ya suster, waktu kecil saya kena bronchitis. Setelah itu
tidak lagi. Oh ya pernah usus buntu, terus kemarin itu myome. Tapi di
luar itu tidak ada sakit yang berat. Mudah-mudahan tidak ya suster.

P

: Ya itu harapan kita semua ya bu.

R

: Iya suster.

(P mendengar Aris bersenandung. Terjadi percakapan antara P dengan Aris dan P
meminta dia untuk menyanyi. Aris menyanyi balonku ada lima, Garuda Pancasila,
Satu-satu, Twingtle-twingtle, dan Hari Minggu. Setiap selesai menyanyi satu lagu,
kami tepuk tangan dan memberikan pujian pada Aris. Dia tersenyum. Lalu Aris
menyebut 1-100 dalam bahasa Inggris, juga A-Z dalam bahasa Inggris dan
menyebut beberapa buah dan binatang dalam bahasa Indonesia dan Inggris. Kami
kembali memberi tepuk tangan).
P

: Ibu atau bapak yang ngajarin?

R

: Tidak suster. Ya itu yang saya ceritakan kemarin bahwa bapaknya dulu
nyetel multimedia waktu dia hiper sekali dan ternyata hipernya
berkurang. Kami tidak pernah membayangkan sebelumnya kalau
ternyata dia lebih dalam bahasa Inggris. Rupanya waktu dia umur 4
tahun saat masuk terapi, gurunya mengajarkan 1, 2, 3 atau a, b, c dan
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sebagainya eh ternyata yang Arka ucapkan justru dengan bahasa Inggris
(kami tertawa).
P

: Oh ya, ya.

R

: Lalu saya ditanya gurunya, apakah kalau di rumah di ajarkan bahasa
Inggris? Ya saya jawab tidak. Terus gurunya menceritakan yang tadi itu,
lha dia diajarin bahasa Indonesia kok yang keluar bahasa Inggris. Tapi
lalu saya ingat, oh mungkin itu karena kaset yang kami stelkan itu, tapi
itu juga cuma 1, 2, 3 sampai sepuluh tidak sampai seratus. Tidak tahulah
suster kok dia bisa sampai seratus.

P

: Ya, ya. Kita bersyukur sekali ya bu. Ternyata Aris berbakat juga bahasa
Inggris.

R

: Iya suster. Dia kalau diminta untuk buat sesuatu tapi dia tidak mau, pasti
jawab no (tersenyum).

P

: Ya, ya bu, saya ikut senang mendengarnya. Ini salah satu bakat atau
kelebihan Aris seperti yang saya katakan pada pertemuan sebelumnya.

R

: Ya, suster. Saya juga bersyukur dengan ini.

Wawancara III: 5 Desember 2006
(Saat P datang, P melihat Aris keluar dari rumahnya dan berjalan menuju rumah
eyangnya. Terjadi percakapan singkat antara P dan Aris).
R

: Silahkan masuk suster dan silahkan duduk.

P

: Terimakasih bu.

R

: Ini lho suster, bapaknya sedang ke Kalimantan satu minggu.

P

: Oh, ada tugas keluar kota?

R

: Iya suster, tugas dari Sanata Dharma. Tapi untungnya saya sudah dapat
mbak dua jadi saya ada temannya. Mudah-mudahan krasan suster.

P

: Iya bu. Oh ya bu, saya membawa buku untuk Aris. Yang satu isinya
tentang serangga dan yang satu tentang buah-buahan.

R

: Wah terimakasih suster, dia pasti suka sekali apalagi ada bahasa
Inggrisnya.

P

: Mudah-mudahan begitu bu.
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R

: Pasti suster, sebentar ya suster saya panggil dia.

(R masuk sambil memanggil Aris, lalu kembali bersama Aris yang membawa
buku atlas besar. Terjadi percakapan antara P, R dan Aris).
P

: Lancar ya bu dia membaca.

R

: Iya suster. Ini juga hasil gambaran Aris (sambil menunjuk 3 gambar di
dinding).

P

: Wah bagus lho bu. Dia gambar sendiri?

R

: Kalau gambar sendiri sih belum bisa ya suster karena untuk anak autis
menciptakan kreatifitas

tanpa diberi contoh belum bisa. Misalnya

disuruh gambar ikan tapi gurunya tidak memberi contoh ya tidak bisa.
Maka di Bina Anggita ada gurunya yang mengarahkan, jadi guru itu
gambar di papan tulis lalu dia disuruh mencontoh. Itupun masih harus
dibantu atau dipandu, juga warna-warnanya.
P

: Iya bu, tapi bagi saya untuk ukuran anak autis ini sudah bagus lho bu.

R

: Iya suster, warnanya juga dia kok yang pilih sendiri kata gurunya.

P

: Iya bu, sepertinya dia ada bakat ke sana.

R

: Ya mudah-mudahan saja suster. Saya dengan bapaknya sekarang sedang
menggali apa bakat atau kelebihan dia.

P

: Iya bu, saya juga yakin kok kalau Arka punya kelebihan tertentu
meskipun dia autis.

R

: Terimakasih suster.

P

: Oh ya bu, melanjutkan pembicaraan kita yang terakhir lalu, kalau boleh
tahu sejauhmana keterlibatan bapak dan ibu dalam masyarakat?

R

: Ya, aktif juga suster. Untuk urusan masyarakat disini, yang terlibat
bapak bahkan bapak jadi pengurus RT tapi untuk hal kerohanian ya saya.

P

: Ya, ya. Jadi meskipun bapak terkesan pendiam dan cuek tapi sebenarnya
aktif juga ya bu?

R

: Iya suster, makanya kalau orang-orang yang sudah kenal bapak akan
mengatakan kalau bapak tidak seperti itu maksudnya cuek.

P

: Oh ya, ya.
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R

: Oh iya suster, nanti tanggal 28 ini rencananya disini akan ada misa
memperingati bapak mertua yang sudah meninggal. Rencana sih yang
menyanyi nanti anak cucunya, pakai lagunya romo Rohadi dan yang
misa juga romo Rohadi. Saya itu belajar tapi kok tidak bisa-bisa ya.
Suster datang ya kalau tidak ada acara?

P

: Saya usahakan bu. Misanya jam berapa bu?

R

: Biasanya sih jam 19.00, tapi nanti saya hubungi suster lagi. Nanti dalam
acara itu, semua anak cucunya kumpul.

P

: Wah pasti ramai ya bu, senang lagi bertemu dengan keluarga.

R

: Iya suster.

P

: Oh ya bu, kalau boleh, saya ingin mendengar sedikit cerita dari ibu
tentang kehidupan keluarga ibu.

R

: Baik suster. Begini, bapak saya sampai sekarang sehat. Bapak saya
pernah dinas di Surabaya, waktu itu ibu bercita-cita setelah bapak
pensiun ingin tinggal di Solo. Satu tahun setelah pensiun mereka tinggal
di Solo tapi bapak seperti orang stres. Jadi pagi-pagi naik bis dari Solo
ke Madiun, Solo-Madiun kan tidak terlalu jauh ya. Sampai di terminal
Madiun turun lalu cari mobil arah Solo, balik lagi ke Solo. Itu sering
suster, memang tidak tiap hari tapi sering. Dulu cita-citanya berkebun
tapi baru sebentar berkebun sudah selesai lalu bingung mau kerja apa
lagi. Soalnya di BRI bapak tugasnya meriksa-meriksa dan sering pergi
ke luar kota.

P

: Oh ya, ya.

R

: Waktu itu sudah ada tawaran untuk kerja lagi di BRI tapi tidak boleh
sama ibu. Setelah bapak kelihatan seperti itu, murung dan suntuk, ya
sudah akhirnya ibu mengijinkan kerja lagi. Eh malah dapat yang di
Jakarta, ya sudah. Sampai sekarang malahan tidak bisa berhenti,
kontraknya malahan diperpanjang. Bapak senang karena merasa masih
dibutuhkan.

P

: Ya, ya.
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R

: Diajukan kontrak lagi dan tanda tangan. Sampai sekarang sudah 5 atau 6
tahun.

P

: Setelah pensiun bu?

R

: Iya, itulah suster, saya kasihan dengan ibu yang sudah banyak berkorban
untuk bapak. Kadang saya berpikir kapan ya giliran bapak berkorban
untuk ibu (sambil tertawa). Karena kalau kerja di luar kota, memang sih
bapak tidak ada apa-apa tapi sorotan dari luar itu lho suster.

P

: Ya, ya bu saya bisa mengerti.

R

: Saya juga yakin kalau bapak tidak ada apa-apa hanya karena ingin diakui
karena merasa masih dibutuhkan.

P

: Iya bu, apalagi usia-usia seperti bapak setelah pensiun.

R

: Iya, tapi itu lho suster sorotan dari orang luar apalagi ibu tinggal
sendirian. Kita sih bisa cuek karena yang tahu sesungguhnya kan kita.
Tapi ibu bagaimanapun korban perasaan ya.

P

: Iya bu.

R

: Kadang saya juga berpikir, bapak berhenti bekerja saja kasihan ibu.
Sepertinya bapak masih owel. Sekarang ini usia bapak 62 tahun tapi
masih sehat dan kuat fisiknya, tidak mengeluh sakit apa-apa. Kadang
saya lihat ya, memang bapak masih kelihatan gagah.

P

: Ya, ya.

R

: Kalau ibu saya pindah ke Yogya belum lama suster, baru sekitar 4 tahun.
Waktu pindah pertama dengan bapak. Saat pindah kenal-kenalan dengan
tetangga lalu balik lagi ke Jakarta untuk kerja. Sempat awal-awalnya
digosipkan tetangga, ibu dikira istri pertama, pokoknya ada yang lain.
Tapi kemudian karena melihat baik-baik saja dan anak-anaknya juga
baik-baik saja hubungannya ya sudah tetap oke.

P

: Ya itu ya bu, namanya juga hidup bermasyarakat bersama dengan banyak
orang yang berbeda. Kita juga tidak bisa menuntut mereka ya.

R

: Iya suster, makanya ibu mengatakan, ya sudah cuek saja. Yang ngerti
bagaimana keluarga kita kan ya kita.
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P

: Ya, ya (lalu kami tertawa). Kalau di sekitar sini mayoritas apa ya bu?
Maksud saya pedagang atau apa?

R

: Kalau di depan ya pedagang suster karena memang lokasi pertokoan,
kalau di kampung belakang ya umumnya pegawai.

P

: Ya, ya. Kalau tentang Aris ya bu, seperti telah ibu ceritakan sebelumnya
bahwa berhadapan dengan Aris apalagi sebagai seorang ibu pasti punya
pergulatan batin tersendiri. Kalau boleh saya tahu, bagaimana ibu
menghadapi pergulatan itu atau meminimalkan kecemasan-kecemasan
yang muncul sehubungan dengan masa depan Aris?

R

: Kalau saya ya suster, saya sering melihat bahwa banyak yang lebih berat
dari saya. Tapi juga saya menggali potensi Aris, karena yang bisa saya
lakukan itu. Besok ke depannya mungkin dia tidak butuh saya. Kalau
Tuhan berkehendak lain, ya saya sudah mencoba menyiapkan diri.
Meskipun sampai sekarang saya juga tidak tahu bagaimana. Kembali ya
suster, saya pernah cerita, Tuhan itu memberi saya masalah tapi juga
memberi jalan keluar. Saat ini salah satu yang sedang nyata saya dan
bapaknya usahakan untuk Aris tapi juga untuk adiknya, kami kalau
punya uang ya kami kumpulkan sedikit-sedikit. Syukurlah sekarang
kami bisa membeli sebidang tanah sudah kami bangun untuk perikanan.
Memang baru dalam taraf mulai. Saya cita-citanya buat seperti ternak
udang, lobster dan sejenisnya di situ. Nanti siapa tahu Aris senang di
situ. Kalau nanti setelah besar dia senang disitu ya syukurlah. Sambil
memelihara nanti dilibatkan karyawan atau saudaranya tapi dia
pemiliknya. Dia memang untuk hitung-hitungan atau manajemen tidak
bisa tapi kan ada orang-orang yang mendukungnya. Tapi kami statuskan
untuk masa depan Aris. Jadi itu yang baru saya dan bapaknya cobakan
karena saya pikir mumpung saya dan bapaknya masih muda, masih bisa
dan masih diberi Tuhan rejeki. Kami takut kesempatan itu hilang.
Untung bapaknya bukan tipe orang yang kalau sedang punya langsung
beli macam-macam, untung bukan itu ya, tapi cukuplah hidup seperti ini.
Nah yang dipikirkan ialah untuk anak-anak ke depan bagaimana.
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P

: Ya bu, rencana yang bagi saya bagus sekali. Bapak dan ibu sudah
memandang jauh ke depan untuk masa depan anak-anak khususnya Aris.
Saya kagum lho bu dengan usaha bapak dan ibu untuk anak-anak.

R

: Ya, mungkin itu yang bisa kami pikirkan sekarang untuk masa depan
mereka.

P

: Iya bu. Oh ya di daerah mana bu?

R

: Ada 2 suster. Yang satu di Wonocatur, yang satu di Sambilegi. Yang
baru kami mulai yang di Wonocatur. Kebetulan ada juga teman yang di
warnet yang tahu tentang Aris, dia bersedia membantu.

P

: Ya syukurlah kalau begitu bu.

R

: Nah ini untungnya ya suster, ya sambil muji suami sendiri ya suster.
Bapaknya Aris itu bilang, dia untung sedikit tidak apa-apa tapi dirasakan
semua. Jadi setelah lama-lama kami punya warnet akhirnya kami pikir
tidak hanya untuk kami sendiri, tapi juga banyak orang yang
penghasilannya dari warnet kami.

P

: Ya, ya.

R

: Kalau sewaktu-waktu, ya namanya juga ini usaha ya suster maka ada
naik turunnya. Kalau suatu ketika ini turun, orang-orang yang ikut kami
bagaimana? Mereka juga punya keluarga dan anak.

P

: Ya, ya bu, saya bisa mengerti maksud ibu dan bapak.

R

: Akhirnya ya itu tadi, salah satu semangat untuk membangun yang disana,
salah satu faktornya adalah Aris tapi juga teman-teman yang membantu
di warnet. Kalau seandainya ini (warnet) turun, maka masih bisa bantu di
sana, kalau di sini tidak turun, di sana bisa jadi tambahan penghasilan
untuk teman-teman. Kebanyakan yang bantu disini adalah mahasiswanya
bapak.

P

: Yang bantu di sini bu?

R

: Iya suster. Sekian persen mahasiswa Sanata Dharma, berapa persen orang
kampung sini, biar mereka juga merasa memiliki tempat ini.

P

: Ya, ya. Kalau yang parkir bu?
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R

: Oh untuk bapak parkir di sini ada 2 suster. Saya mengatakan silahkan
tugas parkir di sini, saya tidak akan ambil sedikitpun jadi semua
pemasukan dari parkir menjadi milik mereka berdua. Tapi ya sama-sama
jaga keamanan. Saya cuma memberi gembok dan kunci untuk motor
yang diparkir, karena kalau parkir aman, mereka yang di dalam warnet
juga akan merasa nyaman karena kendaraannya dirasa cukup aman. Saya
juga merasa mereka (petugas parkir) merasa memiliki anak-anak. Pernah
ya suster, waktu yang antar jemput tidak ada, ya mereka yang jemput
anak-anak.

P

: Ya, ya bu. Akhirnya mereka juga merasa seperti keluarga ya tidak hanya
bekerja mencari uang. Kalau mereka tidak merasa memiliki anak-anak
pasti mereka tidak akan melakukan itu.

R

: Iya suster.

P

: Syukurlah kalau begitu bu.

R

: Iya suster, makanya saya juga tenang kalau anak-anak saya tinggal
bekerja. Karena saya merasa bahwa saya dan bapaknya tidak sendirian
mengasuh anak-anak, ternyata lingkungan sekitar juga melindungi dan
merasa memiliki anak-anak.

P

: Ya, ya bu. Syukurlah, ini juga salah satu berkat Tuhan

R

: Iya suster. Makanya saya yakin kalau Tuhan memberi masalah pasti Dia
juga memberi jalan keluarnya suster. (kami tersenyum).

P

: Oh ya bu, sepertinya untuk sore ini kita cukupkan di sini dulu.

R

: Baik suster, kapanpun suster mau datang, silahkan tapi ya telpon dulu
dan kita janjian supaya pas saya tidak dinas.

P

: Baik bu kalau begitu, kalau saya akan kemari lagi, saya pasti telpon ibu
dulu. Terimakasih banyak ya bu.

R

: Sama-sama suster.

(Sebelum pulang, P pamit dahulu dengan Aris dan adiknya yang sedang melihat
televisi dan terjadi percakapan antara kami).

219

13 Desember 2006
Kali ini P datang tidak untuk wawancara tapi untuk observasi pada responden dan
suaminya. Juga P bermain dengan Aris dan adiknya.

28 Desember 2006
P datang menghadiri Misa peringatan 17 tahun meninggalnya Bapak mertua
responden. P bertemu juga dengan keluarga besar suami responden. P sempat
ngobrol dengan kakak ipar responden yang tinggal di Jakarta menceritakan
tentang kesabaran, kegigihan, dan ketabahan responden dan suaminya dalam
mendidik dan mendampingi Aris.
Dari beberapa kali P datang dan bertemu dengan R, P menarik kesimpulan bahwa
apa yang selama wawancara disampaikan R dalam perjuangannya sampai R
sungguh sudah bisa pasrah dan menerima anaknya yang autis ternyata tampak
juga dalam praktek hidupnya ketika berhadapan langsung dengan anaknya. Juga P
mendapat informasi dari kakak ipar R yang mengatakan bahwa R tipe ibu yang
sabar, lembut dan sangat menyayangi anaknya meskipun satu anaknya autis.
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Kegiatan Wawanrasa Orang tua
Yang Memiliki Anak dengan Kebutuhan Khusus

Pengalaman penulis bersama orang tua yang memiliki anak autis sungguh
memberikan arti bagi hidup penulis. Iman, perjuangan, semangat, ketabahan,
pengorbanan dan pantang menyerah yang ada dalam diri para orang tua menjadi
pengalaman yang tidak akan pernah terlupakan. Banyak hal dapat dipelajari dari
hidup dan perjuangan mereka dan ini menjadi bekal bagi penulis untuk terus
berjuang dan setia dalam panggilan hidup ini.
Penulis menyadari bahwa skripsi ini lebih pada pengalaman hidup dimana
penulis akhirnya menemukan sesuatu yang bermakna yang akan menjadi bekal
bagi perjalanan hidup penulis selanjutnya. Kesempatan yang membahagiakan bagi
penulis saat berada bersama mereka sekeluarga, mendengarkan mereka dan saling
berbagi pengalaman hidup. Penulis hadir bersama mereka dan setiap kali penulis
pulang ke komunitas selalu ada sesuatu yang baru yang penulis temukan.
Perjuangan mereka dalam mendampingi anak yang autis turut menguatkan
panggilan hidup penulis.
Terkadang penulis sengaja datang bukan untuk wawancara tetapi penulis
ingin bermain bersama anak mereka yang autis atau penulis sekedar hadir di
tengah mereka dan bagi penulis, mereka adalah keluarga dan bagian dari hidup
penulis. Jujur bahwa pada awalnya ada rasa cemas dan takut apakah penulis akan
mampu menjalani semua ini terlebih setelah penulis tahu bahwa mereka semua
adalah orang berpendidikan tinggi. Tapi ternyata penulis tidak mengalami
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kesulitan untuk masuk dalam wawancara. Dan yang membuat penulis terharu
adalah penulis merasa mereka menerima penulis seperti keluarga sendiri. Penulis
bisa merasakan betapa tidak mudahnya mereka menerima kenyataan bahwa anak
mereka autis. Bukan itu saja, mereka harus melewati proses yang panjang hingga
akhirnya anak mereka didiagnosa autis.
Dari perjumpaan dengan para orang tua, baik itu yang menjadi responden
maupun yang tidak, terungkap bahwa mereka memiliki kerinduan berkumpul
untuk sharing berbagi suka duka dalam mendampingi anaknya yang autis
sehingga mereka tidak merasa sendirian dalam menghadapi semuanya. Mereka
umumnya ingin belajar dari yang lain dalam mendampingi anaknya yang autis.
Bahkan ada seorang ibu yang memiliki kerinduan untuk membentuk komunitas
yang beranggotakan para orang tua yang memiliki anak dengan kebutuhan khusus
salah satunya ialah autis. Ada beberapa orang tua yang memiliki kerinduan ingin
mendirikan yayasan yang bernuansa iman Kristen mengingat di Yogyakarta
belum ada. Mereka tidak bermaksud ingin membuat diskriminasi tapi mereka
punya keinginan agar iman tetap ditanamkan dalam diri anaknya kendati autis
sesuai dengan kemampuan masing-masing anak. Mereka ingin memberikan yang
terbaik untuk anak-anaknya tetapi tetap disesuaikan dengan keadaan anak.
Tanggal 21 Januari 2007 lalu, kami mengadakan kegiatan wawanrasa
bersama orang tua atau keluarga yang memiliki anak dengan kebutuhan khusus
yang sebelumnya diawali dengan Ekaristi Kudus. Puji Tuhan, kegiatan berjalan
dengan baik terlebih saat wawanrasa, mereka rela untuk berbagi pengalaman
dalam perjuangan mereka masing-masing. Bahkan mereka semua berharap bahwa
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kegiatan ini tetap ada kelanjutannya dan tidak berhenti sampai di situ. Dalam
pertemuan itu ada seorang bapak yang menceritakan tentang keadaan anaknya
yang hydrocephalus dan lumpuh yang berumur 41 tahun. Saat itu penulis terkejut,
penulis merasakan bagaimana mereka sebagai orang tua yang seharusnya pada
usia-usia lanjutnya sekarang sudah bisa istirahat atau gembira bersama cucucucunya tetapi sekarang masih harus merawat, melayani dan mendampingi
anaknya yang lumpuh yang dalam semuanya sangat tergantung pada orang
tuanya. Tapi itu semua dilakukan dengan rela dan ikhlas. Ada juga seorang ibu
yang sharing tentang anaknya perempuan yang autis. Ibu ini sendirian merawat
anak-anaknya karena suaminya berada jauh dan ibu ini merasa sebagai single
parents. Namun beliau rela melakukan semuanya demi cintanya pada anakanaknya dan keluarganya.
Penulis sungguh berterimakasih karena begitu banyak pihak yang secara
langsung maupun tidak langsung mendukung terselenggaranya kegiatan itu
melalui berbagai bentuk. Terlebih kehadiran mereka yang datang saat itu
merupakan dukungan bagi penulis dan menambah pengalaman dalam hidup
penulis. Ini adalah pengalaman pertama penulis berkumpul dan berbagi bersama
mereka. Penulis merasa bahwa mereka semua memiliki kerinduan untuk bertemu
rutin dan saling berbagi hanya saja belum ada yang menggerakkan. Maka penulis
berharap dengan diawalinya kegiatan tersebut pada tanggal 21 Januari 2007 akan
dapat dilanjutkan dan menjadi ajang bagi mereka untuk bertemu dan berbagi.
Setelah kegiatan tersebut, mendatangi beberapa orang yang hadir saat itu
untuk meminta kesan dan harapan mereka setelah mengikuti kegiatan tersebut.
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Ada beberapa yang sudah penulis datangi dan mereka semua sangat senang
dengan kegiatan itu dan mengharapkan kegiatan itu tetap dilanjutkan bahkan
mereka bersedia untuk membantu apa saja.
Berikut nama (samaran) dan keterangan yang penulis dapatkan dari
mereka dengan kegiatan tersebut yang penulis peroleh melalui wawancara
singkat:
1. Nama Bapak Toto; merasa senang dan gembira dengan kegiatan pada
tanggal 21 Januari 2007 lalu dan bersyukur bahwa ada orang-orang yang
punya kepedulian pada mereka yang memiliki anak autis. Bapak Toto
tetap berharap kegiatan ini dilanjutkan dan ia bersedia untuk membantu. Ia
menunggu

informasi

selanjutnya kapan

akan

bertemu

lagi

dan

mengharapkan ada iuran untuk kegiatan ini karena kegiatan ini dari kita
untuk kita. Bapak Toto mengusulkan juga suatu waktu ada seminar yang
mengundang romo dan psikolog. Ia merasa perlu mengundang romo
karena sehubungan dengan anak autis untuk pengakuan dosa, komuni dan
sebagainya. Acara bagus dan tempat juga mendukung.
2. Nama Ibu Ria; senang, gembira, haru dan berterimakasih pada pihak-pihak
yang mempunyai niat baik, kepedulian besar pada keluarga-keluarga yang
memiliki anak dengan kebutuhan khusus. Ia sangat terharu dengan sharing
seorang bapak yang anaknya berumur 41 tahun yang lumpuh dan sangat
tergantung pada orang tuanya. Ibu Ria berharap untuk ke depannya tetap
diadakan kegiatan rutin seperti ini. Ia mengusulkan untuk dibuat panitia
atau pengurus inti dan dipungut iuran untuk mendukung kegiatan ini. Juga
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mengusulkan untuk mengundang romo suatu waktu berkaitan dengan
anaknya yang autis untuk pengakuan dosa, komuni dan sebagainya. Kalau
dibutuhkan, Ibu Ria bersedia untuk membantu semampunya dalam bentuk
apapun. Apa yang sudah diawali mari dilanjutkan, sayang kalau hanya
berhenti sampai disitu padahal maksud dan tujuan kegiatan itu sangat baik
dan saling menguatkan dan berbagi satu sama lain. Acara baik dan tempat
sangat mendukung kegiatan tersebut.
3. Nama Bapak Bimo; senang, bahagia bisa saling berbagi dan menerima.
Untuk ke depan berharap kegiatan ini tetap dilanjutkan dan ada iuran
untuk kegiatan ini. Kapanpun akan ada kegiatan lagi, ia akan datang dan
mendukungnya. Banyak pengalaman, saling menguatkan, saling belajar
satu sama lain dan meneguhkan sebagai satu keluarga dan satu gereja.
4. Nama Ibu Reni; senang, gembira, haru dan merasa semakin dikuatkan
dalam perjuangan merawat anaknya yang autis apalagi suaminya jauh dan
jarang pulang sehingga ia merasa single parents. Kapanpun akan diadakan
kegitan lagi, Ibu Reni akan mengikutinya dan sangat mendukung. Acara
yang dibuat baik, tempat mendukung sehingga tidak terasa sudah siang. Ia
mengusulkan untuk mengundang romo karena pasti banyak pertanyaan
sehubungan dengan anak autis atau anak dengan kebutuhan khusus lainnya
misalnya dalam hal komuni, pengakuan dosa dan lainnya. Maka baik bila
suatu waktu diundang romo untuk menjadi nara sumber. Karena bagi Ibu
Reni meskipun autis atau memiliki kebutuhan khusus lainnya tapi mereka
tetap anak-anak Allah dan bagian dari gereja.
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5. Nama Ibu Rina; gembira, haru,

bahagia, didukung dan dikuatkan. Ia

memiliki satu anak yang sebenarnya bukan anak kandungnya. Ia
mengadopsi dari sebuah Panti Asuhan ketika anak itu masih bayi dan
ternyata kenyataannya anak tersebut autis. Dengan kegiatan tersebut Ibu
Rina merasa tidak sendirian menanggung penderitaan ini. Ia memiliki
banyak teman dan saudara dalam menanggung penderitaan ini. Ia
mengatakan pada penulis demikian ”Suster, saya memang tidak punya
anak dari darah daging saya sendiri tapi anak yang sekarang ada pada kami
adalah anak kami dan itu adalah titipan dari Tuhan. Jadi seperti apapun
keadaannya, dia anak kami. Semampu dan semaksimal mungkin kami
akan menjaga, merawat dan mencintai anak kami seperti anak kami
sendiri.”
Ibu Rina berterimakasih karena pihak-pihak yang menyelenggarakan
kegiatan tersebut. Ia berharap kegiatan itu tetap berlanjut, ada iuran dan
ada pengurusnya.
6. Nama Bapak Naryo; senang, haru, merasa didukung, dikuatkan dan
dibantu dalam mendampingi cucunya yang autis. Menunggu kegiatan
selanjutnya dan berharap kegiatan ini tidak berhenti sampai disitu saja tapi
terus berlanjut. Juga baik kalau suatu saat mengundang romo atau psikolog
atau dokter untuk menjadi nara sumber. Tempat mendukung terlaksananya
kegiatan ini dan acara juga bagus, tidak membosankan karena dibuat santai
tapi tujuan tercapai.
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7. Ibu Yeni; senang, gembira, bersyukur karena ada pihak-pihak yang
mempunyai inisiatif untuk mengadakan kegiatan seperti ini. Baginya, ini
adalah kegiatan yang pertama kali diadakan di lingkungan Katolik atas
kepedulian mereka terhadap anak-anak dengan kebutuhan khusus.

Demikian tanggapan mereka yang sempat penulis datangi untuk ditanya
tentang tanggapan mereka atas terselenggaranya kegiatan tersebut. Penulis
berharap bahwa kegiatan seperti ini akan terus berlanjut. Dan penulis juga
mengusulkan pada responden pertama dan kelima untuk membentuk pengurus
sehingga akan memudahkan berlangsungnya kegiatan di waktu yang akan datang.
Dari semua yang mereka ungkapkan sebagai tanggapan atas kegiatan
tersebut, penulis optimis bahwa kegiatan ini akan berlanjut mendengar tanggapan
mereka bahwa kegiatan ini sangat membantu, mendukung dan menguatkan
mereka satu sama lain. Penulis berharap dengan adanya pertemuan seperti itu,
akan lebih menguatkan di antara mereka sehingga mereka tidak merasa sendirian
menanggung semuanya karena mereka menjadi satu keluarga dan saudara. Iman,
penyerahan, penerimaan dan cinta mereka yang membuat mereka tetap kuat
menjalani liku-liku perjalanan hidup ini dengan segala perjuangannya.

