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Mengenal Autism Spectrum Disorder
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Autisme atau Autism Spectrum Disorder (ASD)merupakan 
suatu kondisi yang ditandai dengan gangguan perilaku 
sosial, komunikasi dan bahasa dengan ketertarikan 
terhadap sesuatu yang khusus dan unik  dan dilakukan 
secara berulang.  Kondisi ini mulai terjadi pada usia 
anak, saat  5 tahun awal perkembangan anak dan dapat 
menetap hingga dewasa. Berdasarkan data dari WHO 
bahwa 1 dari 160 anak menderita Autisme. Anak laki-
laki lebih banyak menderita autism dibandingkan anak 
perempuan.

Beberapa masalah kesehatan lainnya yang sering 
mengikuti autisme adalah gangguan pada sistem 
pencernaan, kejang, gangguan tidur, gangguan perhatian 
dan hiperaktif (Attention Deficit and Hyperactivity 
Disorder/ ADHD).

Penyebab
Hingga saat ini penelitian mengenai penyebab primer 
dari autisme ini masih terus dilakukan. Bukti ilmiah 
menyatakan bahwa penyebab autisme berkaitan dengan 
faktor genetik dan environment (lingkungan).

Penelitian yang dilakukan di Inggris pada tahun 2009 
menyatakan bahwa genetik merupakan faktor terbesar 
penyebab autisme.

Faktor dari lingkungan yang menjadi pencetus dan 
menentukan tingkat keparahan gangguan autisme ini.

Yang dimaksud dengan faktor lingkungan adalah :

1. Zat toksin, zat mengandung toksin ini banyak kita 
temukan di pestisida, plastik (phtalates), dan lain 
sebagainya.

2. Obat  - obatan, seperti Terbutaline (obat asma), 
asam valproat (obat epilepsi), antipsikosis dan mood 
stabilizer (obat gangguan jiwa)

3. Nutrisi Ibu pada saat hamil

4. Usia Ibu dan bapak pada saat konsepsi

5. Infeksi selama kehamilan (toksoplasmosis, infeksi 
virus, dsb)

Penelitian yang dilakukan pada 95,000 anak pada 
tahun 2015, kembali memberikan hasil negatif 
terhadap hubungan vaksin MMR sebagai penyebab 
timbulnya gejala autisme. Jurnal kedokteran Amerika 
(JAMA/Journal of the American Medical Association) 
melaporkan:

“ Consistent with studies in other populations, we 
observed no association between MMR vaccination 
and increased ASD risk “

“We also found no evidence that receipt of either one 
or two doses of MMR vaccination was associated  
with an increase of ASD among children who had 
older siblings with ASD”

Dari pernyataan dari jurnal tersebut maka, vaksinasi 
dapat dihilangkan sebagai penyebab dari faktor 
lingkungan. 

sumber gambar: https://iO.wp.com/
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Anak yang berkebutuhan 
khusus juga memiliki 

cara yang khusus untuk 
berkomunikasi.

Gejala Awal Autisme
Gejala  - gejala yang mungkin terjadi pada anak 
yang dicurigai menderita autism:

- Pada usia 6 bulan, tidak ada ekspresi gembira,   
  tidak ada senyum dari interaksi sosial, tidak ada     
  kontak mata atau sangat terbatas

- Pada usia 9 bulan, tidak ada respon balik     
  terhadap rangsangan suara

- Pada usia 12 bulan, tidak bergumam,      
  tidak   menggunakan bahasa tubuh pada saat  
  berkomunikasi (menunjuk, melambai, dsb.),  
  tidak ada respon pada saat namanya dipanggil

- Pada usia 16 bulan, tidak mengeluarkan kata -  
  kata

- Pada usia 24 bulan, hanya dapat berbicara 1 - 2  
  kalimat yang tidak berarti

Dari angka kejadian autisme tampak bahwa untuk 
kejadian 1:160 bukanlah angka yang sedikit. Dari 
faktor penyebab yang sudah dipaparkan maka 
faktor yang dapat dikendalikan adalah faktor 
lingkungan. Sehingga walaupun secara genetik 
ada risiko terkena autisme, namun dari faktor 

lingkungan dapat dikendalikan peningkatan resiko 
dan tingkat keparahannya.

Beberapa hal yang dapat dilakukan untuk menurunkan 
risiko adalah:

1.  Membatasi terpapar faktor kimia baik obat - obatan     
yang tidak terlalu dibutuhkan, maupun bahan kimia 
dari tempat lainnya seperti pestisida, kandungan 
pada plastik, bahan kimia pengawet, dsb pada saat 
merencanakan kehamilan dan pada saat hamil.

2.  Mengkonsumsi suplemen kehamilan, penelitian 
membuktikan bahwa suplemen yang dikonsumsi 
secara teratur dapat menurunkan risiko terjadinya 
autisme.

3. Mengkonsumsi makanan sehat alami, tanpa 
pengawet.

Anak yang berkebutuhan khusus juga memiliki cara 
yang khusus untuk berkomunikasi, bukan berarti 
anak dengan autisma tidak dapat berkomunikasi 
sama sekali. Tingkat intelegensi anak autisme dapat 
setara nahkan lebih daripada anak pada umumnya. 
Bisanya anak berkebutuhan khusus ini lebih kreatif, 
lebih bertalenta. Orang tua hanya harus lebih peka 
untuk mengetahui minat dari anak ini.

Terkadang anak berkebutuhan khusus mengeluarkan 
suara - suara tertentu atau perilaku yang berbeda 
pada umumnya, ini merupakan cara mereka untuk 
mengekspresikan emosi dan keinginannya, tidak 
selalu hal yang berbeda merupakan hal yang 
buruk. Dengan melatih dan mengarahjkan anak 
berkebutuhan khusus kepada minatnya yang sesuai, 
maka tidak mustahil untuk anak dengan autisme 
dapat hidup mandiri di usia dewasanya.
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