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Autisme 

• Gangguan perkembangan pada otak yang 
menyebabkan kesulitan perkembangan 
terutama dalam berkomunikasi dan 
berinteraksi sosial, serta merespon lingkungan 
secara tepat. 

• One can’t outgrow autism 



Prevalensi Autisme 

• Berbagai riset dan survei menunjukkan peningkatan 

jumlah anak dengan ASD di berbagai negara di dunia. 

• CDC's Autism and Developmental Disabilities 

Monitoring (ADDM) Network memperkirakan bahwa 

sekitar 1 dari 68 anak diidentifikasi mengalami ASD 

pada tahun 2010 di Amerika (Centers for Disease 

Control and Prevention, 2014).  



Prevalensi Autisme 

• Meski belum ada data resmi di Indonesia, diperkirakan 
jumlah anak dengan ASD juga terus meningkat 

• Direktur Bina Kesehatan Jiwa Kementerian Kesehatan 
menyampaikan bahwa “Bila diasumsikan dengan 
prevalensi autisme 1,68 per 1000 untuk anak di bawah 
15 tahun, dimana jumlah anak usia 5-19 tahun di 
Indonesia mencapai 66.000.805 jiwa berdasarkan data 
BPS tahun 2010, maka diperkirakan terdapat lebih dari 
112.000 anak penyandang autisme pada rentang usia 5-
19 tahun.” (Republika Online, 9 April 2013) 
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Apa gejala autisme? 

1. Hambatan komunikasi 

2. Hambatan interaksi sosial 

3. Minat terbatas dan 
perilaku repetitif 

Triad of impairment 



Perilaku 

Sosial 

Komunikasi 

Triadic 
(DSM IV-TR) 

PERUBAHAN 

DIAGNOSA 

AUTISME 

Komunikasi 
 sosial 

Perilaku 

Dyadic 
(DSM V) 

SPEKTRUM 
AUTISME 

(ASD) 



Karakteristik Autisme 
I. Kesulitan dengan komunikasi & interaksi sosial di seluruh konteks: 

1. Kesulitan dengan timbal balik sosial-emosional 

2. Masalah dengan perilaku komunikatif non-verbal 

3. Kesulitan dalam mengembangkan, memelihara dan memahami hubungan 

 

II. Minat terbatas dan perilaku berulang perilaku:  

1. Gerakan motorik stereotip atau berulang, penggunaan objek atau pidato 
(seperti mengepakkan atau echolalia) 

2. Desakan pada kesamaan, tidak fleksibel kepatuhan terhadap rutinitas, 
ritual atau pola perilaku verbal atau nonverbal 

3. Sangat terbatas, terpaku kepentingan yang abnormal dalam intensitas 
fokus 

4. Hyper-atau hipo-reaktivitas masukan sensorik atau kepentingan yang tidak 
biasa dalam aspek sensorik dari lingkungan 



Autism Spectrum Disorder - DSM V 

• Pada DSM-IV, klien dapat didiagnosa dengan empat gangguan 
berbeda: autistic disorder, Asperger’s  disorder, childhood 
disintegrative disorder, or pervasive developmental disorder not 
otherwise specified.  

• Pada DSM V: 

– Klien yang sudah didiagnosa berdasarkan DSM IV tetap memenuhi 
kriteria ASD pada DSM V 

– Individu dengan ASD harus menampakkan gejala dari awal masa 
kanak-kanak, meskipun gejala tsb mungkin baru dikenali kemudian 

– Mencakup “severity levels for autism spectrum disorder”:  

• Level 1 "Requiring support” 

• Level 2 "Requiring substantial support” 

• Level 3 "Requiring very substantial support” 



SPEKTRUM AUTISME 
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< rata-
rata 

> rata-
rata 
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 Jika Anda mengenal  
 1 anak dengan autisme, 

maka Anda mengenal  
 1 anak dengan autisme 

 
 

 Autisme disebut gangguan spektrum karena sejauh mana 
seseorang dipengaruhi oleh autisme sangatlah beragam  

 Setiap individu dengan autisme adalah individu yang unik 



Penyebab Autisme 

• Hingga saat ini belum diketahui penyebab pasti dari autisme.  

• Diperkirakan ada sejumlah penyebab termasuk perkembangan otak 

dan faktor genetis. Berbagai penelitian menemukan adanya 

perbedaan dalam perkembangan otak individu dengan autisme 

dibandingkan dengan orang-orang pada umumnya.  

• Belum ada bukti yang kuat bahwa autisme disebabkan oleh faktor 

lingkungan seperti keracunan logam. Namun, faktor eksternal itu 

diduga bisa memicu autisme pada anak yang memang punya 

kecenderungan genetis untuk mengalami autisme.  

• Satu hal yang pasti, autisme tidak disebabkan oleh pola asuh orang 

tua. 

Nama Matkul Psikologi - Nama Dosen 
Psikologi 

Raising Children Network (2013) 



Mitos tentang autisme 

• ASD disebabkan Ibu yang ‘dingin’ 

• Vaksinasi anak menyebabkan ASD 

• Banyak anak dengan ASD memiliki 
kemampuan ‘savant’ yang luar biasa 

• Individu dengan ASD tidak bisa belajar 

Nama Matkul Psikologi - Nama Dosen 
Psikologi 

Raising Children Network (2013) 



Mitos tentang autisme 

• ASD dapat disembuhkan atau akan 
menghilang dengan sendirinya seiring 
perkembangan hidup 

• Obat-obatan menyembuhkan ASD 

• Diet dapat menghilangkan semua gejala ASD 

Nama Matkul Psikologi - Nama Dosen 
Psikologi 

Raising Children Network (2013) 



Asesmen  

dan 

Intervensi 

 

Oleh:  
Muryantinah Mulyo Handayani 
Pramesti Pradna Paramita 
Margaretha 



Penegakan Diagnosa Autisme 

• Asesmen dilakukan berdasarkan DSM V 

• Di Australia, penegakan diagnosa dilakukan 
bila ada kesepakatan oleh 3 profesional: 
Dokter Anak, Psikolog dan Speech and 
Language Therapist 



Pendekatan Intervensi  
yang Berkembang Saat Ini 

• Pendekatan yang banyak dikembangkan saat ini adalah 
pendekatan TEACCH yaitu Treatment and Education of 
Autistic and Related Communication-Handicapped 
Children 

• TEACCH merupakan pendekatan pengajaran terstruktur 
yang didasari oleh pemikiran bahwa lingkungan harus 
diadaptasi untuk anak dengan ASD, bukan anak yang 
beradaptasi pada lingkungan 



TEACCH 

• Program ini didasarkan pada pemahaman menyeluruh akan 
fungsi anak 

• Strategi pengajaran didesain untuk mengakomodasi 
kelebihan dan kelemahan anak, termasuk mengakomodasi 
kekurangannya dan mengurangi stresor 

• TEACCH tidak menggunakan pendekatan terapi khusus 
namun menggunakan berbagai pendekatan dan metode 
yang terbukti efektif untuk membantu anak mencapai 
tingkat kemandirian yang maksimal sesuai kapasitas mereka 

• Kerjasama dengan orangtua penting sehingga teknik yang 
digunakan di sekolah/pusat terapi dapat dilanjutkan di 
rumah 

 



Ingat… Spektrum Autisme 
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KARAKTERISTIK AUTISME 

Perilaku 

Sosial 

Komunikasi 

Proses  
inderawi 

AUTISME 



Asesmen: 
Planning Matrix 

Karakteristik Dampak Strategi 

Komunikasi 

Interaksi Sosial 

Perilaku 

Pemrosesan Sensori 

Pemrosesan Informasi/ 

Gaya Belajar 

Keterampilan Motorik 



Raising Children Network (2013) 

Pengisian Planning Matrix 

Karakteristik 

Komunikasi 

Interaksi Sosial 

Perilaku 

Pemrosesan Sensori 

Pemrosesan Informasi/ 

Gaya Belajar 

Keterampilan Motorik 

• Karakteristik: 

– Gambarkan/ 
deskripsikan secara 
detail: 

• kemampuan/ 
keterampilan yang 
dimiliki anak saat ini  

• kesulitan yang 
dialaminya 



Raising Children Network (2013) 

Pengisian Planning Matrix 

Karakteristik Dampak Strategi 

Komunikasi 

Interaksi Sosial 

Perilaku 

Pemrosesan Sensori 

Pemrosesan Informasi/ 

Gaya Belajar 

Keterampilan Motorik 

Jangan melompat dari 
karakteristik langsung 

ke strategi. Perlu 
dipertimbangkan dulu 
dampak yang muncul 

sehingga kita bisa 
memastikan bahwa 

strategi yang diberikan 
sesuai dengan situasi 

yang ada 

Apa strategi 
yang sesuai? 



Membuat Prioritas Intervensi 

Dengan mempertimbangkan 
 karakteristik anak dan dampaknya, kita bisa 

menyusun prioritas intervensi, lalu menentukan 
strategi (evidence-based strategies/techniques) 

yang akan digunakan.  
 

Satu strategi bisa digunakan untuk membidik 
beberapa karakteristik dan dampak. 

  

 



Strategi 

INDIVIDUALISASI – CARI YANG PAS  

Terlalu besar 

Terlalu 

kecil 

PAS 

Satu ukuran tidak cocok untuk semua! 



Karakteristik, 

Dampak dan 

Strategi 

Penanganan Anak 

dg Autisme  
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Karakteristik Autisme 

Perilaku 

Komunikasi Sosial 

Sensori 

Pemrosesan Informasi 



Komunikasi  

Pengirim 
pesan 

Penerima 
pesan 

pesan 

umpan 
balik 

Wicara 

Komunikasi 
reseptif 

Komunikasi 
ekspresif 

Bahasa 

Keterampilan 
pra-komunikasi 

Orang-orang dengan autisme mempunyai keterampilan komunikasi yang sangat 
beragam. Profesional dan praktisi perlu berhati-hati sehingga tidak overestimate 

atau underestimate kemampuan komunikasi individu dengan autisme. 



Kemampuan Interaksi Sosial 

Sharing/berbagi Bergiliran 

Bermain dengan 
teman 

Komunikasi 

Emosi 

Pemecahan 
masalah 

Kemampuan 
nonverbal 

Interaksi dan 
kerjasama 

Keterampilan 
percakapan 



Bermain 

• Bermain adalah bagaimana anak belajar tentang dunia 
di sekitarnya 

• Anak-anak dengan autisme seringkali memiliki kesulitan 
dalam beberapa elemen bermain. Salah satu tujuan 
utama bagi anak-anak dengan autisme usia prasekolah 
adalah belajar bermain.  

• Anak dengan autisme bisa jadi tidak bermain, atau 
hanya terpaku pada suatu tahap atau tipe permainan 
tertentu saja. 

 



Tipe Permainan Anak menggunakan 
inderanya untuk 

mengeksplor dunia 

Anak melakukan 
sesuatu untuk 

memperoleh efeknya 

Anak mulai 
mengembangkan 

“skenario” dalam bermain 



Tahap Bermain 



Pemrosesan Sensori 

Pemrosesan sensori: 
Tubuh menerima sensasi – diproses di otak – respons 



Merespon Stimulus Sensori 

• Apa yang dilakukan anak untuk merespon stimulus 
sensori? 

 

Tidak ada respon 
Melakukan suatu tindakan: 

• Mencari sensasi misalnya 

melalui berbagai aktivitas 

stimulasi-diri 

• Menghindari sensasi yang 

dirasakan tidak menyenangkan 



Pemrosesan Informasi:  
Theories of  
Cognitive Challenge 

 
Beberapa konsep penting: 

• Koherensi pusat: mengintegrasikan 
detail menjadi keseatuan makna 

Central coherence 

• Fungsi eksekutif: merencanakan, memulai, 
mengelola perilaku untuk mencapai tujuan Executive function 

Kepekaan pemrosesan 
dan interpretasi 

rangsang tertentu 

• Kemampuan memahami perasaan 
dan pikiran orang lain Theory of mind 



Perilaku 

Dipelajari 

Fungsional 

Kontekstual 

Manusiawi 

Disadari ataupun tidak, kita 
mengajarkan dan 

memperkuat perilaku 
setiap hari – baik perilaku 
“baik” maupun “buruk” 

Kita melakukan 
sesuatu 
untuk 

memperoleh 
atau untuk 

menghindari 
sesuatu 

Kita berperilaku 
berbeda pada 
setting yang 

berbeda 

Kita semua 
menunjukkan 

perilaku 

Apakah 
Perilaku? 



Memahami Perilaku 

Setting events 
Trigger 

(Antecedent) 
Behavior Consequences 

Functional Analysis 



Ingat! 

Semua perilaku adalah komunikasi. 
Perilaku adalah cara komunikasi ketika anak sudah 

kehabisan cara untuk mengungkapkannya 



Restricted Interests and Repetitive 
Behaviour 

• Bersikeras untuk melakukan sesuatu dengan cara 
tertentu 

• Kesulitan untuk berfikir fleksibel 
• Semua mengarah pada minat atau obsesi tertentu 
• Memiliki minat yang kuat terhadap fakta/data 
• Melakukan gerakan ritual berulang-ulang 
• Permainan terbatas pada perilaku berulang dan 

stereotip yg tidak melibatkan interaksi sosial 
• Benda-benda yg memberikan kenyamanan 



Membuat Prioritas Perilaku  
untuk di-Intervensi 

• Apakah menyebabkan cedera/luka atau kerusakan? 

• Apakah mengganggu proses belajar? 
 

• Apakah membatasi kesempatan anak utk melakukan 
aktivitas /berpartisipasi dalam kegiatan tertentu? 

 

• Apakah membatasi kesempatan anak untuk 
mengembangkan relasi dg teman sebaya? 

• Apakah mengganggu orang lain? 



Kapan melakukan intervensi?  

Anger 

 

 
Frustration 

 

 
Stress 

Time 

Trigger 

Build-up 

Explosion 

Recovery 

Memberikan bantuan dan penanganan pada saat Trigger and Build-up dapat 
mencegah atau membatasi Explosion 



Helping people with Autism to learn 

If a child can’t learn the way we teach, maybe 
we should teach the way they learn 

- Ignacio Estrada 



TEACCH di AAWA: 
Pembentukan Grup/Kelompok 

• Diawali dengan asesmen awal – observasi wawancara untuk 
menyusun planning matrix 

• Asesmen awal ini juga mencakup: 
– Asesmen oleh Terapis Okupasi 

– Asesmen komunikasi fungsional (terapis wicara) 

– Asesmen perkembangan fungsional 

• Observasi dilanjutkan selama 6-8 minggu (pertemuan) 

• Hasil asesmen digunakan sebagai dasar pengelompokan anak 



TEACCH di AAWA: 
Sesi-sesi Aktivitas 

Trans-Disciplinary Centre Based Session 

• Centre sessions run for 3 hours, and are broken up into different activities 
to target skills across developmental areas. Centre sessions involve both 
group and individual work. A staff member is allocated to work with each 
individual child. The intensity of support is reduced as children develop 
skills and independence. Parents are invited to observe and participate in 
centre sessions. Teachers and Teaching Assistants are also invited to 
observe centre sessions with the child they are working with in other 
educational environment.  



• Centre sessions are made up of the following activities: 

 
Group Skills 

45 minutes - 1 hour 

Play and Social 

Skills 

45 minutes - 1 hour 

Independence 

Skills 

Worked on across 

the day 

Individual Work 

(1:1) 

45 minutes- 1 hour 

Mat time 

Craft time 

Communication 

corner 

Independent work 

stations 

Action time (gross 

motor skills)  

30 min. Indoor play 

themes 

15 min. Outdoor 

Free Play 

Transitioning skills: 

in and out of the 

centre 

between and within 

activities 

Toileting Skills 

Self Help Skills 

Shoes on and off 

getting lunch box 

opening & closing 

lunch box etc. 

Working on 

emerging skills with 

a therapist in a quiet, 

distraction free 

environment 



• Centre session activities: 

 

 

Playroom 

30 minutes 

 

 

Gross motor 

activity 

15 minutes 

 

 

 

Group session 

45 minutes to 1 

hour 

 

 

 

Individual 

therapy session 

(One to One) 

45 minutes 

 

 

 

Snack/Lunch 

15 to 30 minutes 

 

 

Outside Free 

Play 

15 to 30 minutes 

 

 

Toileting 

5 to 10 minutes 

 

 

AIM: 

Independence and 

participation 

 



SIMPULAN 

Pentingnya Identifikasi Dini 

• Hambatan perkembangan 

• Gejala Triad/Dyad  

• Profil autisme 

• Kekuatan anak 

 

• Intervensi dini 
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