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Gangguan Spektrum Autisme atau ASD
ASD adalah sebuah cacat perkembangan yang kompleks
dan berlangsung seumur hidup, yang asalnya neurobiologis
(kehayatian saraf). Kira-kira satu dari setiap 160 anak di
Australia terdiagnosis mengidap ASD.

Tanda-Tanda Dini
Salah satu tanda awal, yang bisa memadah atau
memperingatkan orang tua mengenai fakta bahwa anak
mereka tidak berkembang seperti semestinya, adalah
cara anak merespons mereka. Anak mungkin tidak belajar
berbicara, atau memiliki wicara yang sangat terbatas. Anak
mungkin juga memiliki kesulitan besar dalam memahami
perkataan orang lain.
Sebagian anak pengidap ASD bisa mengembangkan bahasa
tutur yang baik. Akan tetapi, bahasanya sangat konkret
dan harfiah; kurang berkualitas sosial dan tidak digunakan
dengan gaya percakapan.
Orang tua mungkin memperhatikan bahwa anak kecil
pengidap ASD tidak tampak berminat untuk bermain
bersama anak-anak lain. Mereka mungkin juga melihat
bahwa anak mereka tidak memanfaatkan mainan dengan
cara yang imajinatif. Alih-alih, anak mungkin menghabiskan
waktu membariskan mainan dengan rapi; atau melakukan
urutan kegiatan bermain yang itu-itu saja.

Ciri-Ciri Umum ASD
• Interaksi sosial terhendaya (terlemahkan), misalnya
kurangnya minat spontan untuk berbagi di dalam
kegiatan atau minat bersama orang lain; atau
kurangnya daya respons sosial yang tepat.
• Kurangnya bermain pura-pura (sandiwara).
• Ketiadaan bahasa atau menggemakan bahasa; atau
bahasa dipakai dengan cara sangat harfiah.
• Kemampuan terhendaya untuk memulai atau
mempertahankan pembicaraan.
• Ketertekanan, atau kesulitan, menghadapi perubahan
pada rutinitas.

• Rentang minat yang sempit dan terbatas, misalnya
terlalu sibuk dengan suatu benda; mungkin hanya
berminat membariskan benda atau mengumpulkan
barang tertentu; mungkin berminat pada satu topik
saja atau menghimpun fakta tentang satu minat saja.

Hasil Positif
Anak pengidap ASD tidak bisa tumbuh lepas darinya. Akan
tetapi, dengan intervensi yang tepat, mereka bisa dibantu
untuk meraih banyak keterampilan yang kita anggap alami,
seperti belajar bermain, berkomunikasi, dan merespons
orang lain secara sosial.
Pengidap ASD menarik manfaat sangat besar dari programprogram yang memberikan sarana berkomunikasi dan
mengembangkan keterampilan yang mereka butuhkan
untuk berpartisipasi dalam kehidupan sehari-hari. Dengan
pendidikan yang tepat, dan dukungan dari orang yang
berdedikasi, pengidap ASD bisa terus menjalani hidup yang
berisi dengan terlibat dalam kegiatan sosial dan pencarian
pekerjaan di masa dewasanya.

Apakah yang Bisa Dilakukan?
Penyebab ASD masih belum diketahui walau sudah diteliti
di seluruh dunia. Namun, kita mengetahui bahwa program
terspesialisasi membantu mengurangi secara nyata banyak
kesulitan yang dialami pengidap ASD, dan meningkatkan
kualitas kehidupan bagi keluarganya.

Dengan
pengajaran
yang tepat, anak
pengidap ASD
bisa diajar untuk
berkomunikasi dengan
memakai sistem komunikasi
verbal atau visual serta bisa
juga dibantu untuk menghadapi
perubahan dan mengembangkan
banyak keterampilan sosial yang perlu bagi
kehidupan sehari-hari.
Orang yang terlibat dalam upaya mengajar atau
mendukung pengidap ASD harus memahami sifat ASD dan
dampaknya pada pembelajaran. Mereka harus memahami
gaya belajar pengidap ASD dan cara menggunakan
strategi yang tepat untuk mengatasi banyak kesulitan yang
dirasakan seseorang yang mengidap ASD di dalam situasi
sehari-hari.

Pentingkah Diagnosis?
Tanpa diagnosis, anak dengan Gangguan Spektrum
Autisme (ASD) tidak bisa menerima intervensi spesialis dan
pendidikan yang ia butuhkan untuk mengembangkan atau
memaksimalkan keterampilannya. Semakin dini diagnosis
ditegakkan, semakin besar peluang seorang anak dan
keluarganya menerima bantuan dan dukungan yang tepat.

