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ABSTRAK  

 
Penelitian ini merupakan penelitian observasional yang didesain secara cross 

sectional untuk mengetahui gambaran menu makanan yang dikonsumsi anak autis sehari-
har, frekuensi makan anak autis yang mengandung gluten dan casein, dan keterkaitannya 
dengan kemunculan gejala perilaku khas autistik yaitu hiperaktivitas, inatensi dan gangguan 
interaksi sosial pada anak autis di DIY. Identifikasi dan frekuensi konsumsi makanan yang 
mengandung gluten dan casein diperoleh dengan menggunakan metode survey dan food 
frequency questionnaire (ffq). Data perilaku hiperaktivitas diperoleh melalui buku observasi 
perilaku berdasar pengamatan dan wawancara. Hasil penelitian dianalisis secara deskriptif 
kualitatif. Terdapat 30 responden dari 4 sekolah dengan siswa laki-laki (83.3%) lebih banyak 
daripada perempuan (16.3%). Umur responden rentang umur 5-10 tahun yaitu sebanyak 16 
responden (53,3%) sisanya 1 responden (3,3%) di bawah 5 tahun dan 13 responden 
(43,3%) di atas 10 tahun. Hasil penelitian menunjukkan bahwa makanan yang mengandung 
gluten dan casein masih dikonsumsi oleh anak autis dengan kategori rendah (53,3%), 
sedang (10%), tinggi (30%), dan sangat tinggi (30%). Sebesar 28,3% kesukaan terhadap 
jenis roti kering bermerk.. Perilaku hiperaktivitas anak autis terdiri dari kategori rendah 
(36,7%), sedang (40%), dan tinggi (23%). Inatensi yang didapatkan rendah (23,3%), sedang 
(50%), tinggi (20%)  dan sangat tinggi (6,7%) sedangkan gangguan interaksi sosial yang 
ditemukan yaitu rendah (16.67%), sedang (26.67%), tinggi (36.67%)  dan sangat tinggi 
(20%) Terdapat kaitan positif antara menu makanan yang mengandung gluten dan casein 
dengan kemunculan perilaku hiperaktivitas pada anak penyandang autis sedangkan tidak 
didapatkan keterkaitan antara menu makanan yang mengandung gluten dan casein dengan 
kemunculan gangguan inatensi dan interaksi sosial. Kategori rendah pada konsumsi 
makanan yang  mengandung gluten dan casein diikuti juga dengan kategori rendah untuk 
perilaku hiperaktivitas anak autis di sekolah. 
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