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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

 

A. Latar Belakang 

Autis adalah gangguan perkembangan yang kompleks menyangkut 

komunikasi, interaksi sosial dan aktivitas imajinasi. Gejalanya mulai nampak 

sebelum anak berusia 3 tahun, bahkan pada autistic infantile gejalanya sudah 

ada sejak lahir.  Prevalensi autis di dunia mencapai 10-20 kasus per 10.000 

anak atau 0,15-0,20%. Menurut hasil penelitian yang dilakukan Center for 

Desease Control and Prevention (CDC) di Amerika Serikat terjadi peningkatan 

dari tahun 2002-2008 yaitu sebesar 78% , tahun 2006-2008 yaitu sebesar 23% 

dan bulan Maret 2013 terjadi peningkatan menjadi 1:50. Jumlah penyandang 

autis di Indonesia mencapai 150.000-200.000 anak dan jumlah penyandang 

autis laki-laki lebih banyak empat kali lebih besar dari pada anak perempuan 

(Kusumayanti, 2011; Pratiwi, 2013; Mujiyanti, 2011). 

Sampai saat ini penyebab autis belum diketahui secara pasti. 

Berdasarkan penelitian, diperkirakan penyebab munculnya gejala autis adalah 

bahan metabolit sebagai hasil proses metabolisme (asam organik) merupakan 

bahan yang dapat mengganggu fungsi otak dan keadaan tersebut biasanya 

didahului dengan gangguan pencernaan. Penelitian yang dilakukan Reichelt 

(1970), terdapat kandungan peptida yang tidak normal dalam urine penderita 

autisme. Sebagian besar dari peptida yang terkandung dalam urine tersebut 
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terbentuk karena penderita mengonsumsi gluten atau kasein, atau keduanya. 

Bagian yang tidak dapat terpisah dari peptida, yang disebut beta-casomorphin 

dan gliadinomorphin, adalah zat yang mirip dengan opioid. Zat ini memiliki efek 

sama seperti heroin atau morfin dan akan menimbulkan gejala sama seperti 

pecandu heroin (Kessick, 2009; Mashabi dan Tajudin, 2009; Sofia, 2012). 

Makanan anak autis pada umumnya sama dengan makanan untuk 

anak normal lainnya, yaitu harus memenuhi gizi seimbang dan tetap harus 

memperhatikan aspek pemilihan makanan. Konsumsi gluten dan kasein perlu 

dihindari karena penderita autis umumnya tidak tahan terhadap gluten dan 

kasein. Gluten dan kasein dapat mempengaruhi sistem susunan syaraf pusat, 

dapat menimbulkan diare, dan dapat meningkatkan hiperaktivitas yang 

berpengaruh pada tingkah laku mereka (Mujiyanti, 2011; Mashabi dan Tajudin, 

2009). 

Perilaku autis ada 2 jenis yaitu perilaku yang eksesif (berlebihan) dan 

perilaku deficit (berkekurangan). Perilaku ekesif adalah perilaku yang hiperaktif 

dan tantrum (mengamuk) seperti menjerit, mengepak, menggigit, mencakar, 

memukul dan termasuk juga menyakiti diri sendiri (self abuse). Perilaku defisit 

adalah perilaku yang menimbulkan gangguan bicara atau kurangnya perilaku 

sosial seperti tertawa atau menangis tanpa sebab atau melamun ( Pratiwi, 2013; 

Judarwanto, 2005). 

Menurut Mashabi dan Tajudin (2009), secara sederhana masalah yang 

sering terdapat pada penyandang autis adalah sebagai berikut: (1) Kurangnya 

kemampuan untuk berkomunikasi seperti berbicara dan berbahasa, (2) Terjadi 
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ketidaknormalan dalam hal menerima rangsangan melalui panca indra 

(pendengaran, pengelihatan, perabaan dan lain-lain), (3) Masalah gerak/ 

motorik, (4) Kelemahan Kognitif, (5) Perilaku yang tidak biasa, (6) Masalah fisik. 

Jika anak autis terlambat atau tidak mendapat intervensi hingga 

dewasa maka gejala autisme bisa semakin parah bahkan tidak tertanggulangi. 

Salah satu jenis terapi anak autis adalah melalui makanan atau disebut terapi 

diet. Para ahli sepakat bahwa anak autis melakukan diet bebas kasein dan 

gluten atau Casein Free Gluten Free. Karena selain diyakini dapat memperbaiki 

gangguan pencernaan diet, ini juga bisa mengurangi gejala dan tingkah laku 

anak autis (Kusumayanti, 2011; Sofia, 2012). 

Berdasarkan hasil wawancara awal dengan orang tua murid 

penyandang autis di SLB N Semarang tentang diet bebas gluten bebas kasein 

didapatkan bahwa masih banyak orang tua yang memberikan makanan sumber 

gluten dan kasein pada anak mereka. Banyak hambatan dalam menerapkan diet 

karena adanya perilaku anak autis seperti perilaku tantrum dan picky eaters 

yang muncul pada anak sehingga melihat orang tua mengalah dan tidak tega. 

Hal ini diperkuat oleh penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Ramadayanti 

(2013), Rahmatullah, dkk (2014) yang membuktikan bahwa masih banyak 

pemahaman ibu anak autis dan guru pembimbing mengenai diet bebas gluten 

bebas kasein masih kurang. Berdasarkan uraian tersebut peneliti tertarik untuk 

mengetahui hubungan antara pemilihan makanan, frekuensi diet bebas gluten 

bebas kasein dan perilaku hiperaktif anak autis di SLB N Semarang. 
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B. Rumusan Masalah 

Apakah ada Hubungan antara Pemilihan Makanan, Frekuensi Diet 

Bebas Gluten Bebas Kasein dengan Perilaku Hiperaktif Anak Autis di Sekolah 

Luar Biasa Negeri Semarang ? 

 

C. Tujuan Penelitian 

1. Tujuan Umum 

Tujuan umum penelitian ini adalah mengetahui Hubungan antara 

Pemilihan Makanan, Frekuensi Diet Bebas Gluten Bebas Kasein dengan 

Perilaku Hiperaktif Anak Autis di Sekolah Luar Biasa Negeri Semarang. 

2. Tujuan Khusus 

a. Mengetahui pemilihan makanan anak meliputi makanan yang biasa 

dikonsumsi sumber gluten dan kasein  

b. Mendeskripsikan informasi ibu terhadap pemilihan makanan sumber 

gluten dan kasein bagi anak autis di SLB Negeri Semarang 

c. Mengetahui perilaku hiperaktif anak autis di SLB Negeri Semarang 

d. Menganalisa hubungan pemilihan makanan dengan perilaku hiperaktif 

anak autis di SLB Negeri Semarang 

e. Menganalisa hubungan frekuensi diet bebas gluten dan kasein dengan 

perilaku hiperaktif anak autis di SLB Negeri Semarang 
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D. Manfaat Penelitian 

a. Orang Tua                

Hasil yang diperoleh dari penelitian ini diharapkan dapat 

dijadikan sebagai masukan bagi para orang tua anak penyandang autis 

tentang pentingnya pemilihan makanan dan diet bebas gluten bebas kasein 

dengan kekerapan muncul gejala perilaku khas anak autis. 

b. Sekolah dan Terapis      

 Hasil yang diperoleh dari penelitian ini diharapkan dapat 

mengetahui lebih banyak tentang permasalahan anak autis, serta dapat 

dijadikan sebagai bahan masukan untuk cara pemilihan makanan dan diet 

yang tepat untuk anak autis. 

c. Peneliti                         

Hasil yang diperoleh dari penelitian ini diharapkan dapat 

memberikan gambaran mengenai hubungan antara pemilihan makanan, 

frekuensi diet bebas gluten bebas kasein dengan perilaku anak autis di 

Sekolah Luar Biasa Negeri Semarang 


