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Autism Spectrum Disorder (ASD) adalah kondisi perkembangan
yang semakin marak diperbincangkan oleh masyarakat.
Pandangan tentang ASD secara umum sedikit banyak ditarik
dari edisi baru Diagnostic and Statistical Manual of Mental
Disorder (American Psychiatric Association, 2013).
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Sangat penting untuk diketahui
bahwa tidak semua anak ASD
memiliki karakteristik individu ASD
yang terdapat di DSM-5 (McPartland,
Reichow, & Volkmar, 2012). Semua
anak ASD memiliki karakteristik yang
berbeda-beda yang tergantung dari
bertambahnya umur dan perubahan

kondisi sekelilingnya. Maka dari itu,
fokus terapi yang dibutuhkan anak
akan berubah seiring waktu dan
perkembangan.

Salah satu faktor yang sering
dilupakan dalam perkembangan
anak ASD adalah peran orangtua.
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1. Area apakah yang paling ia sukai atau bisa lakukan?

Kebanyakan anak ASD memiliki ketertarikan terhadap sesuatu yang sangat
spesifik, dan seringkali mereka berobsesi dengan hal tersebut untuk waktu
yang lama. Daripada melihat hal ini sebagai obsesi yang tidak baik, hal
tersebut bisa menjadi kesempatan untuk mempelajari pengetahuan-
pengetahuan baru.

apa yang orangtua dan juga orang
lain bisa lakukan untuk
mendukung perkembangan anak.
Hal ini berbeda karena pandangan
DSM  yang meliputi
mengidentifikasi aspek-aspek
yang anak kurang mampu
lakukan.

Pandangan ini telah ditemukan
untuk meningkatkan kualitas
hubungan orangtua dan anak, dan
juga peningkatan kebahagiaan
orangtua (Steiner, 2011).

Untuk pandangan strength-based
approach, inilah pertanyaan-
pertanyaan yang penting untuk
dipikirkan:

Misalnya, jika anak
terobsesi dengan
pesawat, hal ini bisa
menjadi jendela bagi
orangtua untuk
membicarakan atau
beraktivitas
menggunakan pesawat
secara kreatif.

Sebagai contoh,
pesawat bisa digunakan
untuk mengajarkan
konsep matematika, cara kerja pesawat (science), juga sejarah (tentang
pesawat), art (lukisan pesawat), dan apa saja guna pesawat (social studies).
Gunakan ketertarikan anak Anda sekreatif mungkin untuk mengajarkan
hal-hal baru pada anak.

Peran orangtua sangat penting
dalam perkembangan kemampuan
berkomunikasi dan sosial (Siller &
Sigman, 2005), yang merupakan
karakteristik umum atas kondisi
tersebut.

Berhubungan dengan peran
orangtua, ada pandangan berbeda
yang dapat berguna untuk
orangtua anak ASD yang
bersumber dari kekuatan anak
(strength-based approach).
Pandangan ini lebih berfokus
kepada aspek yang positif dari
anak (Bianco, Carothers, & Smiley,
2009). Dalam pandangan ini,
orangtua lebih berfokus kepada
apa yang anak bisa lakukan, dan
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2. Bagaimana cara dia belajar?

Cara belajar dapat dikategorikan menjadi visual (melalui gambar, lukisan,
grafik, dll), auditori (melalui pendengaran), atau kinestetik (belajar sambil
melakukan). Kebanyakan anak ASD memiliki cara belajar yang cenderung
visual, maka dari itu, hal ini bisa digunakan untuk berkomunikasi secara lebih
efektif dengan anak tersebut. Sebagai contoh, memberikan instruksi secara
visual, menggunakan video untuk menjelaskan suatu konsep, dan lain-lain.

3. Apa saja karakteristik ASD dia, dan bagaimana
caranya untuk berkomunikasi tanpa dibatasi oleh
karakteristik tersebut?

Dengan memiliki kesadaran atas karakteristik ASD dia, orangtua bisa
membentuk strategi untuk berkomunikasi atau belajar tanpa dibatasi oleh
karakteristik tersebut. Hal ini mungkin bisa lebih berguna karena strategi
yang akan digunakan khusus dibentuk berdasarkan karakteristik anak
tersebut.

Misalnya, jika anak memiliki
kecenderungan untuk
berjalan-jalan saat belajar, pola
belajar dapat disesuaikan dengan
memperbolehkan istirahat jalan
setiap 15 menit. Strategi ini
dikomunikasikan ke anak, dan
dijelaskan bahwa ada waktunya
untuk duduk dan berjalan. Hal ini
dapat melancarkan proses
belajar dan mengurangi rasa
frustasi yang mungkin dirasakan
anak saat duduk terlalu lama.
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4. Bagaimanakah cara untuk menunjukkan kasih
sayang yang nyaman untuk anak tersebut?

Beberapa dari anak ASD memiliki daya yang sangat sensitif terhadap sentuhan.
Maka dari itu, anak tersebut akan tidak nyaman untuk disentuh atau dipeluk.
Sebaiknya, orangtua juga membentuk kebiasaan yang menunjukkan kasih
sayang, walau tidak harus sama dengan orang lainnya (e.g. pelukan atau
ciuman).

Gestur yang khusus (contoh: membentuk huruf L dengan jari) bisa dipakai
untuk menunjukan kasih sayang tanpa membuat anak tidak nyaman. Jika anak
tersebut mengerti bahwa gestur tersebut berarti kasih sayang, maka hal
tersebut akan mencapai tujuan yang sama dengan pelukan atau ciuman
orangtua.
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