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ABSTRAK
Syamya Nor Hasanah, 1501451877. Dukungan Sosial pada Anak dengan Autisme
dari Orang Tua yang Memiliki Lembaga Pendidikan dan Pelayanan Anak
Berkebutuhan Khusus (ABK) di Banjarmasin. Skripsi, Jurusan Psikologi Islam,
Fakultas Ushuluddin dan Humaniora, 2020. Pembimbing: (1) Dr. Irfan Noor,
M. Hum (2) Shanty Komalasari, M. Psi., Psikolog
Kata Kunci: autisme, dukungan Sosial, orang tua yang memiliki lembaga pendidikan
dan pelayanan anak berkebutuhan khusus (ABK)
Autisme merupakan gangguan perkembangan yang mengakibatkan pertumbuhan anak
tidak berkembang dengan optimal, baik dari segi komunikasi, interaksi sosial, motorik,
sensori dan emosi, sehingga anak dengan autisme memerlukan dukungan sosial dari orang
disekitarnya, terutama orang tua dalam melakukan aktifitas sehari-hari. Dukungan sosial

dapat diberikan dengan berbagai macam cara salah satunya seperti dalam penilitian
ini yaitu dengan mendirikan lembaga pendidikan dan pelayanan anak berkebutuhan
khusus (abk). Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bentuk dan
manfaat dukungan sosial pada anak dengan autisme dari orang tua yang memiliki
lembaga pendidikan dan pelayanan anak berkebutuhan khusus (ABK) di Banjarmasin
Jenis penelitian menggunakan penelitian studi kasus dengan pendekatan
kualitatif. Subjek penelitian adalah sepasang orang tua terdiri dari ayah dan ibu yang
mempunyai anak dengan autisme yang memiliki lembaga Pendidikan dan pelayanan
anak berkebutuhan khusus (ABK). Teknik pengumpulan data menggunakan
wawancara, observasi dan dokumentasi.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa dukungan sosial yang diberikan orang tua
yaitu meliputi dukungan emosional, dukungan penghargaan, dukungan instrumental,
dukungan informasi dan membuat lembaga pendidikan dan pelayanan anak
berkebutuhan khusus (abk). Adapun manfaat dukungan sosial yaitu manfaat
dukungan emosional berupa membentuk kedekatan antara anak dan orang tua,
membuat anak merasa aman dan nyaman, melatih anak untuk mandiri dan
mengurangi kecemasan orang tua. Kemudian untuk manfaat dukungan penghargaan
ialah agar mearasa dihargai atas usahanya. Manfaat dari dukungan instrumental
adalah sebagai bentuk dukungan terhadap minat dan keperluan anak, memudahkan
anak dalam menyelesaikan tugas, serta membuat anak merasakan kehadiran orang
tua. Manfaat dari dukungan informasi yaitu agar orang tua mengetahui tentang
autisme dan dapat mencari solusinya, serta membantu anak agar mengetahui hal-hal
yang belum dipahaminya. Kemudian manfaat dari membuat lembaga pendidikan dan
pelayanan anak berkebutuhan khusus adalah anak menunjukkan perkembangannya,
sebagai bentuk berbagi kepada orang tua yang juga memiliki anak berkebutuhan
khusus.
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Motto

”Hasil tidak pernah
mengkhianati usahanya,
maka nikmati prosesnya.”
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN
Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan
dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan
sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lain lagi dilambangkan dengan
huruf dan tanda sekaligus.
No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

Huruf Arab Nama Huruf
ا
ب
ت
ث
ج
ح
خ
د
Ż
ر
ز
س
ش
ص
ض
ط
ظ
ع
غ
ف
ق
ك
ل
م
ن
و
ه
ء
ي

Transliterasi

Keterangan

…
b
t
ts
j
h
kh
d
dz
r
z
s
sy
sh
dh
th
zh
…’…
gh
f
q
k
l
m
n
w
h
…’…
Y

Tidak dilambangkan

Alif
Ba
Ta
Tsa
Jim
Ha
Kha
Dal
Dzal
Ra
Zai
Sin
Syin
Shad
Dhad
Tha
Zha
‘ain
Ghain
Fa
Qaf
Kaf
Lam
Mim
Nun
Waw
Ha
Hamzah
Ya
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Ha garis dibawah

Koma terbalik di atas

Apostrop

1.

Konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap
متعقدين
عدة

2.

Ditulis
Ditulis

muta’aqqin
‘iddah

Ta’marbutah
a) Apabila dimatikan ditulis h.
هبة

Ditulis

Hibbah

جزية

Ditulis

Jizyah

(ketentuan ini tidak dapat diperlukan bagi kata-kata arab yang sudah terserap ke
dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali dikehendaki
lafal aslinya).
Bila diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaanya kedua itu terpisah, maka
ditulis dengan h.
كرمة ألولياء

Ditulis

Karāmah al auliyā‘

b) Apabila ta’ marbutah hidup atau dengan harakat, fatha, kasrah dan dammah
ditulis t.
زكاة الفطر

3.

Ditulis

Zakātul-fitri

Vokal Panjang
1.
2.

Fathah + alif
جا هلية
Fathah+ ya’mati
يسعى

-
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Ditulis

ā

- jāhiliyyah

Ditulis

ā

- yas‘ā

3.
4.

4.

Kasrah + ya’mati
كريم
Dammah + wawu mati
فروض

-

Ditulis

I

- karim

Ditulis

û - furud

Kata sandang alif + lam
a) Apabila diikuti huruf Qomariyyah ditulis dengan menggunakan huruf “al”.
القران

Ditulis

al-Qur’ān

القياس

Ditulis

al-Qiyās

b) Apabila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf
Syamsiyyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf “al”nya.
السماء

Ditulis

as-Samā

الشمس

Ditulis

asy-Syams
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