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Kata Pengantar 

 

 

Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan 

hidayah-Nya sehingga Prosiding Seminar Nasional MIPA Universitas Negeri 

Yogyakarta (UNY) 2012 ini dapat selesai disusun sesuai dengan tenggat waktu yang 

telah ditentukan oleh panitia. Seluruh makalah yang ada dalam prosiding ini 

merupakan kumpulan makalah yang telah lolos proses seleksi yang dilakukan tim 

reviewer dan telah disampaikan dalam kegiatan seminar nasional yang 

diselenggarakan pada tanggal 2 Juni 2012 di Fakultas MIPA UNY. 

 

Seminar Nasional MIPA UNY 2012 mengangkat tema “Pemantapan Profesionalisme 

Peneliti, Pendidik dan Praktisi MIPA untuk Membangun Insan yang Kompetitif dan 

Berkarakter Ilmiah”. Makalah utama yang ditampilkan dalam kegiatan ini adalah 

“Publikasi Ilmiah Sebagai Produk Utama Aktivitas Penelitian Ilmiah” yang 

disampaikan oleh Dr. Langkah Sembiring dari Fakultas Biologi Universitas Gadjah 

Mada dan “Upaya Membangun Insan Berkarakter Ilmiah dan Kompetitif” yang 

disampaikan oleh Sudjoko, M.Si., dari Jurusan Pendidikan Biologi Universitas Negeri 

Yogyakarta. Selain makalah utama, dalam seminar ini juga disampaikan hasil kajian 

dan penelitian dalam bidang MIPA dan Pendidikan MIPA yang dilakukan oleh para 

peneliti di universitas dan lembaga penelitian yang ada di Indonesia. Makalah-

makalah yang disampaikan terbagi atas lima bidang utama, yaitu: bidang matematika 

dan pendidikan matematika, bidang fisika dan pendidikan fisika, bidang kimia dan 

pendidikan kimia, bidang biologi dan pendidikan biologi, serta pendidikan IPA. 

 

Semoga prosiding ini dapat ikut berperan dalam penyebaran hasil kajian dan 

penelitian di bidang MIPA dan pendidikan MIPA sehingga dapat diakses oleh 

khalayak yang lebih luas dan bermanfaat bagi pembangunan bangsa. 

 

 

 

Yogyakarta, Juni 2012 

 

  

 

 

Tim Editor 
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SAMBUTAN KETUA PANITIA 

Assalamuallaikum wr. wb. 

1. Yth. Rektor UNY, 

2. Yth. Dekan dan para Wakil Dekan FMIPA UNY, 

3. Yth. Para Pembicara Utama,   

4. Yth.Bapak/Ibu Tamu Undangan 

5. Yth. Para pemakalah dan peserta seminar sekalian, 

Salam sejahtera, 

 Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas 

segala karunia dan rahmatNya yang telah dilimpahkan kepada kita semua. Atas ijin-Nya pula, kita 

pada hari ini dapat berkumpul di sini, dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, untuk mengikuti 

Seminar Nasional Penelitian, Pendidikan dan Penerapan FMIPA sebagai rangkaian kegiatan 

memperingati Dies Natalis ke- 48 Universitas Negeri Yogyakarta tahun 2012. 

 Perkembangan IPTEK yang sangat pesat di dunia memerlukan peningkatan kesadaran 

dan upaya pengembangan ilmu dasar seperti MIPA. Di sisi lain, globalisasi dan kemudahan 

komunikasi memberikan implikasi penyerapan budaya luar yang lebih banyak ditemui pada 

generasi muda. Peran nyata dunia pendidikan dan penelitian dalam membangun jatidiri bangsa 

yang mandiri, inovatif dan adaptif tanpa menghilangkan karakter budaya bangsa perlu 

ditingkatkan. Oleh karena, sesuai dengan tema seminar yang kami susun, seminar ini bertujuan 

untuk memantapkan profesionalisme peneliti, pendidik dan praktisi MIPA untuk membangun 

insan yang kompetitif dan berkarakter ilmiah. 

 Pada seminar ini,  kami mengundang 3 pembicara utama yang akan menyampaikan 

makalah utama pada sidang pleno, yaitu Prof. Dr. Supriadi Rustad, M.Si (Direktur Diktendik, 

Dikti), Langkah Sembiring, M.Sc, Ph.D (Fakultas Biologi UGM) serta Sudjoko, M.Si  (Staf 

Pengajar Jurdik Biologi UNY). Atas nama panitia, kami mengucapkan terimakasih yang sebesar-

besarnya atas kesediaan beliau bertiga hadir dalam acara ini. Ketiga pembicara akan 

menyampaikan makalah terkait dengan pengembangan pendidikan karakter dengan sudut 

pandang yang saling melengkapi, yaitu dari segi kebijakan pendidikan guru, publikasi ilmah serta 

pelaksanaan pembelajaran.  

 Selain itu panitia juga telah menerima sekitar 169 makalah pendamping, dari berbagai 

Instansi di Indonesia, seperti UM Malang, UGM, Unpad, Univ. Terbuka, UNY, Unlam, 

Univ.Tanjungpura, ITS, UKSW, Sanata Dharma, Politeknik Semarang, UAD, UIN Suka, Unsri, 

Binus, Untirta, SMP 5 Wates, P4TK  BMTI, SMA 2 Madiun, Univ.Mataram, UPI, SMA 5 Metro 

Lampung, Dinas Pendidikan KulonProgo, TK Masjid Syuhada, Univ.Negeri Manado, STKIP 

Siliwangi, IKIP PGRI Madiun, STIS serta karya PKMP mahasiswa FMIPA UNY. 

 Kegiatan Seminar Nasional MIPA tahun 2012 ini tidak dapat diselengggarakan dengan 

baik tanpa bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, kami mengucapkan terimakasih yang tak 

terkira kepada rektor Universitas Negeri Yogyakarta, Bapak Prof.Dr. Rochmat Wahab, M.Pd, 

M.A atas dukungannya serta Dekan  FMIPA UNY, Bapak Dr. Hartono atas dorongan, dukungan 

dan fasilitas yang disediakan. Terimakasih kepada para sponsor dan semua pihak yang tidak dapat 

kami sebutkan satu per satu. Ucapan terimakasih juga kami sampaikan kepada teman-teman 

panitia yang telah bekerja keras demi suksesnya penyelenggaraan seminar ini 

 Kami juga mengucapkan terimakasih kepada Bapak, Ibu dan Saudara peserta yang telah 

berkenan mengikuti seminar ini hingga selesai nantinya. Atas nama panitia, kami mohon maaf 

yang sebesar-besarnya jika dalam kegiatan ini terdapat kesalahan, kekurangan maupun hal-hal 

yang tidak/kurang berkenan di hati Bapak, Ibu dan Saudara sekalian. Akhir kata, semoga seminar 

ini dapat memberikan sumbangan yang signifikan bagi kemajuan bangsa Indonesia terutama 

dalam memajukan bidang MIPA dan Pendidikan MIPA.Terimakasih.  

SELAMAT BERSEMINAR!!   
Wassalamuallaikum wr. wb  

            Yogyakarta,  Juni  2012 

             Ketua Panitia 

 

             Wipsar Sunu Brams D, Ph.D 
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SAMBUTAN DEKAN FMIPA UNY 

Assalamualaikum Wr.Wb. 

 

Para peseta seminar yang berbahagia,selamat datang di FMIPA UNY. 

Seminar Nasional Penelitian, Pendidikan dan Penerapan Matematika dan Ilmu 

Pengetahuan Alam (MIPA) ini merupakan agenda rutin tahunan FMIPA UNY dan 

sekaligus memperingati Dies UNY yang ke 48 (enam windu). 

Pada tahun ini tema seminar adalah Pemantapan Profesionalisme Peneliti, Pendidik & 

Praktisi MIPA untuk Membangun Insan yang Kompetitif dan Berkarakter Ilmiah. 

Tema ini selaras dengan tema Dies UNY ke 48 yaitu Membangun Insan Berkarakter 

dan Bermartabat.  

Salah satu karakter yang terkait dengan keilmuan adalah kejujuran (jujur) dan orang 

yang jujur akan bermartabat. Akhir-akhir ini plagiarisme sangat marak,itu artinya 

karakter ketidak jujuran sedang marak juga. Disisi lain dengan berkembangnya IT kita 

akan semakin mudah apabila mau, bertindak sebagai plagiat. Akan tetapi kita juga 

dapat dengan mudah mengetahui apakah ada tindakan plagiarism atau tidak dengan 

bantuan IT tersebut. Misalkan, dengan mengupload karya kita secara online. Maka 

selain promosi tentang karya kita juga sekaligus membantu untuk mencegah 

maraknya plagiarism. Karena ada satu alat yang bisa membandingkan satu karya 

dengan karya yang lain untuk mengetahui berapa persen karya – karya tersebut saling 

beririsan. 

Harapan kami proseding seminar ini juga akan diupload pada website UNY, sehingga 

bisa didownload dan semakin banyak dibaca orang. 

Akhir kata saya ucapkan terimakasih atas partisipasi Bapak/ Ibu semua pada seminar 

ini dan mudah-mudahan kita semua bisa berkarakter dan bermartabat. Amien. 

Selamat berseminar 

 

Wassalamualaikum Wr.Wb. 

Dekan FMIPA UNY 

 

Dr. Hartono 
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GAMBARAN POLA KONSUMSI MAKANAN YANG MENGANDUNG 

GLUTEN DAN CASEIN SERTA KAITANNYA DENGAN GEJALA 

PERILAKU KHAS AUTISTIK ANAK DI SEKOLAH KHUSUS AUTIS  

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  

 
Rochimatun Chasanah, Yuliati, Kartika Ratna Pertiwi, Tutiek Rahayu  

 

Jurusan Pendidikan Biologi FMIPA UNY 

 
Abstrak 

Penelitian ini merupakan penelitian observasional yang didesain secara cross sectional 

untuk mengetahui gambaran menu makanan yang dikonsumsi anak autis sehari-hari, 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. 

 
Kata kunci: autis, gluten, casein, hiperativitas, inatensi, komunikasi  

 
PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Penelitian 

 Autis merupakan salah satu kelainan tumbuh kembang anak. Di Indonesia, jumlah 

penyandang autis meningkat tajam dan diperkirakan bahwa tiap satu dari 150 kelahiran bayi 

berpotensi mengidap autis di Indonesia.  

Pengaturan pola diet penyandang autis merupakan salah satu hal yang harus dicermati 

terutama oleh orang tua penderita. Pada umumnya, makanan anak autis sama dengan makanan 

anak normal lainnya yaitu harus memenuhi gizi seimbang. Namun, makanan dengan kandungan 

Gluten dan Casein yang tinggi tidak diperbolehkan karena berpotensi mempengaruhi susunan saraf 

pusat.  

Pengetahuan orang tua tentang seluk beluk anak autis khususnya menu makanan saat ini 

sangat terbatas. Berdasar uraian diatas maka perlu dilakukan penelitian yang menggambarkan pola 

konsumsi penyandang autis khususnya menu makan sehari-hari yang terkait dengan kandungan 

gluten dan casein, serta keterkaitannya dengan gejala perilaku yang khas pada anak.  

  

B. Rumusan Masalah 
 Rumusan masalah yang dapat disusun adalah: 

1. Seperti apa gambaran menu makanan sehari-hari anak penyandang autis ? 

2. Seberapa besar pola konsumsi glutein dan casein pada anak autis ? 
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3. Bagaimana hubungan anatara menu makan tinggi gluten dan caseindengan perilaku khas 

pada anak autis ? 

  

C. Tujuan Penelitian  
 Tujuan penelitian ini adalah: 

1. Menggambarkan pola diet sehari-hari anak penyandang autis  

2. Menghitung besarnya pola konsumsi gluten dan casein pada anak autis 

3. Menganalisa hubungan antara menu makan tinggi gluten dan caseindengan perilaku khas 

anak autis 

  

D. Manfaat Penelitian  
 Manfaat penelitian ini adalah: 

1. Mendapatkan pengetahuan tentang pengaruh konsumsi makanan yang mengandung gluten 

dan casein pada gejala perilaku khas anak autis 

2. Memberikan pengetahuan kepada orang tua penderita autis tentang keterkaitan antara pola 

diet makanan yang mengandung gluten dan casein dengan kekerapan munculnya gejala 

perilaku khas anak autis 

3. Menambah wawasan tentang tata gizi makanan sehari-hari anak autis yang tepat dan sehat  

 

E. Desain Penelitian 
Penelitian ini merupakan penelitian cross sectional, dimana gambaran pola menu makan 

gluten dan casein serta pola aktivitas yang khas pada anak autis dikumpulkan secara langsung pada 

waktu yang bersamaan. Lokasi penelitian berada di empat sekolah khusus penyandang autis yaitu 

Lembaga Bimbingan Autisme Bina Anggita, SLB Autisma Dian Amanah, SLB Samara Bunda, dan 

SLB Citra Mulya Mandiri (CMM). Penelitian ini dilakukan pada bulan Agustus-Oktober 2011 pada 

hari aktif sekolah. 

Pengumpulan data diperoleh dari pengamatan langsung (observasi) dan wawancara 

terstruktur kemudian dituangkan dalam buku observasi. Pengambilan data dibantu oleh satu orang 

mahasiswa semester VII yang sudah diberi pamahaman mengenai instrumen dan teknik penelitian. 

Pengisian buku observasi terhadap responden anak autis diwakilkan pada terapis/guru berjumlah 25 

orang yang ada di sekolah tempat penelitian berlangsung. 

 

F. Instrumen Penelitian 
1. Buku observasi berisi: identitas, Tabel perilaku khas autistik yaitu hiperaktivitas, inatensi 

dan gangguan komunikasi. Tabel konsumsi makanan, yang memuat informasi jenis makanan 

dan frekuensi makan.  

2.  Food frequency questionnaire (ffq) berisi jenis-jenis makanan yang mengandung gluten dan 

casein dan frekuensi makan perminggu pada anak penyandang autis di sekolah 

G. Metode Analisis Data 
Metode analisis data yang digunakan adalah deskriptif.  

 

 

PEMBAHASAN 

Terdapat 6 (enam) sekolah yang menangani anak berkebutuhan khusus (ABK) khususnya 

autis namun hanya empat sekolah yang bersedia berpartisipasi dalam penelitian ini.  Populasi 

siswa di keempat sekolah khusus autis di DIY yang menjadi lokasi penelitian adalah sejumlah 70 

siswa, sedangkan jumlah siswa SLB dari keempat sekolah yang dijadikan responden adalah 30 

anak yang memiliki kriteria.  

Pengumpulan data diperoleh dari pengamatan langsung (observasi) dan wawancara 

terstruktur kemudian dituangkan dalam buku observasi. Penilaian hiperaktivitas, terdiri dari tujuh 

macam perilaku yaitu 1) sering menggerakkan tangan dan kaki serta sering menggeliat; 2) tidak 

bisa duduk diam di kelas; 3) sering berlari dan memanjat; 4) tidak bisa konsentrasi pada satu tugas; 

5) sering bergerak aktif kesana-kemari; 6) sering bicara sendiri dan di ulang-ulang; 7) tantrum 
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/mengamuk tanpa sebab. Penilaian inatensi yang terdiri dari 1) menghindari kontak mata; 2) merasa 

takut/gelisah/rewel/cengeng/sulit tidur; 3) acuh tidak menyadari kehadiran orang lain (suka 

menyendiri); 4) ekspresi wajah datar; dan 5) sering terpaku pada satu kegiatan. Penilaian interaksi 

dan komunikasi yang terdiri dari 1) ketidakmampuan bermain dengan teman sebaya; 2) respon 

bicara dalampercakapan terhambat; dan 3) tidak merespon jika diperintah. 

Tabel konsumsi makanan yang berisi jenis makanan dan frekuensi makan yang dikonsumsi 

yang mengandung gluten dan casein  perminggu pada anak penyandang autis di sekolah dengan 

penilaian Rendah: frekuensi makan 1-2 kali/minggu, Sedang: frekuensi makan 3-4 kali/ minggu, 

Tinggi: frekuensi makan 5-6 kali/ minggu dan Sangat Tinggi: frekuensi makan > 6 kali/ minggu.  

Pengambilan data dilakukan secara rutin selama 4 minggu. Setelah data diperoleh 

selanjutnya dilakukan analisis data. Awalnya data akan dianalisis secara statistik namun dari hasil 

masukan pada seminar proposal, disarankan agar data dianalisis secara deskriptif saja.  

 

Karakteristik Responden 

Karakteristik responden berdasarkan umur yaitu responden termuda berumur 3 tahun, 

sedangkan umur tertinggi adalah 14 tahun. Umur responden sebagian besar berada pada rentang 

umur 5 sampai 10 tahun yaitu sebanyak 16 responden (53,3%) sisanya 1 responden (3,3%) berumur 

di bawah 5 tahun dan 13 responden (43,3%) berumur di atas 10 tahun. Rentang umur 5 sampai 10 

tahun adalah masa perkembangan otak yang cukup baik untuk dapat menerima pendidikan di 

sekolah khusus autis.  Keterbatasan peneliti dan juga kesediaan guru yang tidak semua bersedia 

maka kategori umur responden dalam penelitian ini terbatas yaitu usia TK sampai dengan SD yang 

mana anak autis yang menjadi responden berumur 3 sampai 14 tahun. 

 Karakteristik responden berdasarkan jenis kelamin (gender) adalah sebanyak 25 responden 

laki-laki (83,3%) dan 5 responden perempuan (16,7%). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 

penyandang autis lebih banyak dialami oleh anak berjenis kelamin laki-laki. Hal ini juga diperkuat 

dengan penelitian Kaplan dalam Winarno (2009) bahwa kasus autis lebih sering terjadi pada anak 

laki-laki dengan perbandingan antara anak laki-laki dan perempuan yang mengalami autis adalah 

4:1. 

 

Konsumsi Makanan 
Konsumsi makanan yang mengandung gluten dan casein dibagi menjadi 5 kelompok 

berdasarkan jenisnya yaitu 1) roti kering bermerk dengan tingkat kesukaan responden sebesar 

28,3%; 2) kue basah sebesar 21,7%; 3) gorengan sebesar 13%; 4) Mi sebesar 21,7%; dan 5) susu 

dan olahannya sebesar 15,3%. 

Makanan merupakan salah satu hal yang harus diperhatikan bagi penyandang autis 

dikarenakan sda beberapa makanan yang dilarang dikonsumsi yaitu produk susu maupun gandum 

yang mengandung gluten dan casein. Data pada penelitian ini di atas menunjukkan bahwa anak 

penyandang autis masih mengkonsumsi makanan yang mengandung gluten dan casein utamanya 

dalam bentuk roti kering bermerk karena merupakan jenis camilan yang bisa diperoleh dimana saja. 

Selain itu, rasanya enak dan anak-anak sering disuguhi iklan berbagai jenis makanan tersebut 

dengan tampilan yang menarik misalnya di televisi.  Menurut Widodo (2005) bahwa ada kaitan erat 

antara autis dengan alergi makanan. Gluten dan casein  merupakan jenis kandungan makanan yang 

dapat berpotensi menyebabkan alergi pada anak autis.  
Tabel 1. Konsumsi makanan yang mengandung Gluten  

Frekuensi Konsumsi gluten perminggu 

Kategori Jumlah Anak Prosentase (%) 

1-2x (rendah) 16 53.3 

3-4x (sedang) 3 10.0 

5-6x (tinggi) 2 6.7 

>6x (sangat 

tinggi) 
9 30.0 

Total 30 100.0 
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Konsumsi gluten pada anak penyandang autis di sekolah dibagi menjadi 4 kategori 

berdasarkan frekuensi makan responden setiap minggunya. Berdasarkan tabel 1 dapat diperoleh 

data bahwa rentang konsumsi makanan yang mengandung gluten adalah dari rendah sampai dengan 

sangat tinggi. Sebanyak 16 responden (53,3%) kategori rendah, sebanyak 3 responden (10%) 

kategori sedang, sebanyak 2 responden (6,7%) kategori tinggi, dan sebanyak 9 responden (30%) 

kategori sangat tinggi. Tingkat konsumsi gluten sebagian besar responden berada pada kategori 

rendah. Hal ini menunjukkan bahwa sudah terdapat pengetahuan dari guru maupun orangtua untuk 

bisa mengontrol menu makanan anak autis walaupun masih rendah. Namun demikian, Kressick 

(2011) mengatakan bahwa semua makanan dan produk rumah tangga yang mengandung gluten dan 

casein harus dihilangkan sama sekali. 
Tabel 2. Konsumsi makanan yang mengandung Casein 

Frekuensi Konsumsi casein perminggu 

Kategori frekuensi Jumlah anak Prosentase (%) 

1-2x (rendah) 24 80.0 

3-4x (sedang) 2 6.7 

5-6x (tinggi) 1 3.3 

>6x (sangat tinggi) 3 10.0 

Total 30 100.0 

 

Berdasarkan tabel 2 dapat diperoleh data bahwa rentang konsumsi makanan yang 

mengandung casein adalah dari rendah sampai dengan sangat tinggi. Sebanyak 24 responden 

(80%) kategori rendah, sebanyak 2 responden (6,7%) kategori sedang, sebanyak 1 responden 

(3,3%) kategori tinggi, dan sebanyak 3 responden (10%) kategori sangat tinggi. Walaupun rendah 

konsumsi bahan makanan yang mengandung gluten dan casein tidak boleh diberikan pada anak 

autis. Oleh karena itu, peran orangtua sangat penting dalam pengaturan menu sehari-hari. 

 

Kategori perilaku khas hiperaktif 

Perilaku hiperaktivitas pada responden terlihat pada tabel 3. Rentang perilaku 

hiperaktivitas pada 30 responden adalah dari rendah sampai dengan tinggi. Sebanyak 11 responden 

(36,7%) kategori rendah, sebanyak 12 responden (40%) kategori sedang, sebanyak 7responden 

(23,3%) kategori tinggi. Gejala fisik misalnya perilaku khas pada anak penyandang autis hampir 

sama persis seperti yang tampak pada kasus penderita penyalahgunaan heroin atau morfin 

(Kressick, 2011:6).  Salah satunya adalah menjadi hiperaktif. Ada tujuh poin yang menunjukan 

bahwa anak autis berperilaku hiperaktif, yaitu 1) Sering menggerakkan tangan dan kaki serta sering 

menggeliat 2) Tidak bisa duduk diam di kelas 3) Sering berlari dan memanjat 4) Tidak bisa 

konsentrasi pada satu tugas 5) Sering bergerak aktif kesana-kemari 6) Sering bicara sendiri dan 

diulang-ulang dan 7) Tantrum (mengamuk tanpa sabab).  

 
Tabel 3. Perilaku hiperaktivitas  

Skor perilaku hiperaktivitas saat dikelas 

Jumlah skor Jumlah anak Prosentase (%) 

<8 (rendah) 11 36.7 

8-14 (sedang) 12 40.0 

15-21 (tinggi) 7 23.3 

Total 30 100.0 

 

Kaitan konsumsi makanan yang mengandung gluten dan casein dengan munculnya perilaku 

khas anak penyandang autis di sekolah 
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Tabel 4. Tabel uji silang antara perilaku hiperaktivitas dengan konsumsi gluten 

Perilaku hiperaktivitas * Konsumsi makanan yang mengandunggluten 

(Crosstabulation) 

Jumlah anak yang mengkonsumsi gluten  
Perilaku 

hiperaktivitas 1-2x 

(rendah) 

3-4x 

(sedang) 

5-6x 

(tinggi) 

>6x (sangat 

tinggi) 

Total 

<8 (rendah) 9 1 0 1 11 

8-14 (sedang) 3 1 1 7 12 

15-21 (tinggi) 4 1 1 1 7 

Total 16 3 2 9 30 

 

Dari tabel 4, tabulasi silang antara konsumsi gluten dengan perilaku hiperaktivitas pada 

responden yaitu sebanyak 9 responden yang konsumsi gluten-nya rendah dan perilaku 

hiperaktivitasnya juga rendah. Sebanyak 1 responden dengan konsumsi gluten sedang namun 

perilaku hiperaktivitasnya rendah. Tidak ada responden yang konsumsi gluten-nya tinggi tapi 

perilaku hiperaktivitasnya rendah. Dan sebanyak 1 responden yang konsumsi gluten-nya sangat 

tinggi namun perlaku hiperaktivitasnya rendah.  

Sebanyak 10 responden dengan tingkat konsumsi casein-nya rendah dengani perilaku 

hiperaktivitasnya rendah, tidak ada responden dengan konsumsi casein-nya sedang dan tinggi yang 

memiliki kategori perilaku hiperaktivitasnya rendah. Sedangkan responden dengan konsumsi 

casein-nya sangat tinggi dan memilki kategori hiperaktivitasnya rendah ada 1 responden. Sebanyak 

8 responden dengan konsumsi casein-nya rendah tetapi tingkat hiperaktivitasnya sedang. 

Selanjutnya sebanyak masing-masing 2 responden yang konsumsi casein-nya sedang dan sangat 

tinggi namun perilaku hiperaktivitasnya sedang. Sejumlah 6 responden yang tingkat konsumsi 

casein-nya rendah tetapi memiliki kategori tinggi untuk perilaku hiperaktivitasnya.  
Tabel 5. Tabel uji silang antara perilaku hiperaktivitas dengan konsumsi casein 

 

Terdapat korelasi positif antara konsumsi makanan yang mengandung gluten dan casein 

dengan munculnya perilaku khas anak autis terutama hiperaktivitasnya. Hal ini ditunjukkan pada 

tabel 8 bahwa ada 9 responden dari 30 responden dengan konsumsi gluten-nya rendah juga 

menunjukkan perilaku hiperaktivitas yang rendah. Responden sejumlah 9 anak tersebut adalah 

yang paling banyak dibanding 4 kategori yang lain. Juga ada korelasi positif untuk 10 responden 

dari 30 responden dengan tingkat konsumsi casein-nya rendah dan perilaku hiperaktivitasnya juga 

rendah (tabel 9). Namun demikian ada 4 responden dengan konsumsi gluten-nya rendah dan 6 

responden dengan konsumsi casein-nya rendah memiliki perilaku hiperaktivitas yang tinggi. Hal 

ini disebabkan berbagai faktor yang dapat berpengaruh pada masing-masing anak baik dalam tubuh 

maupun dari luar tubuh. Berdasarkan penelitian dari Eko Sulistyowati (2009) bahwa lama 

pendidikan, pengetahuan orangtua maupun guru, sikap dan pola asuh, dapat berpengaruh terhadap 

konsumsi gluten dan casein pada anak penyandang autis.  

 

Kategori perilaku khas inatensi 

Perilaku inatensi pada responden terlihat pada tabel 6. Rentang perilaku hiperaktivitas pada 

30 responden adalah dari rendah sampai dengan sangat tinggi. Sebanyak 7 responden (23,3%) 

kategori rendah, 15 responden (50%) kategori sedang, 6 responden (20%) kategori tinggi dan 2 

responden (6,7%) kategori sangat tinggi. Ada lima poin yang menunjukan bahwa anak autis 

Perilaku hiperaktivitas * Konsumsi makanan yang mengandung casein(Crosstabulation) 

Jumlah anak yang mengkonsumsi casein Perilaku 

hiperaktivitas 

1-2x (rendah) 

3-4x 

(sedang) 

5-6x 

(tinggi) 

>6x (sangat 

tinggi) 

Total 

<8 (rendah) 10 0 0 1 11 

8-14 (sedang) 8 2 0 2 12 

15-21 (tinggi) 6 0 1 0 7 

Total 24 2 1 3 30 
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berperilaku inatensi, yaitu 1) menghindari kontak mata, 2) takut/gelisah, 3) suka menyendiri, 4) 

ekspresi datar dan 5) terpaku pada satu kegiatan.  
Tabel 6. Perilaku Inatensi 

Perilaku inatensi saat dikelas 

Jumlah Skor Jumlah anak Prosentase (%) 

<6x (rendah) 7 23,3 

7-10x (sedang) 15 50 

11-15x (tinggi) 6 20 

> 16x (sangat tinggi) 2 6,7 

Total 30 100 

 

Kaitan konsumsi makanan yang mengandung gluten dan casein dengan munculnya perilaku 

khas inatensi anak penyandang autis di sekolah 
Tabel 7. Tabel uji silang antara perilaku inatensi dengan konsumsi gluten 

Perilaku inatensi saat dikelas * Frekuensi Konsumsi gluten perminggu (Crosstabulation) 

Jumlah anak yang mengkonsumsi gluten perminggu 

Perilaku inatensi 1-2x 

(rendah) 

3-4x 

(sedang) 

5-6x 

(tinggi) 

>6x (sangat 

tinggi) 

Total 

<6x (rendah) 6 1 0 0 7 

7-10x (sedang) 8 1 2 4 15 

11-15x (tinggi) 1 1 0 4 6 

> 16x (sangat tinggi) 1 0 0 1 2 

Total 16 3 2 9 30 

 
Tabel 8. Tabel uji silang antara perilaku inatensi dengan konsumsi casein 

Perilaku inatensi saat dikelas * Frekuensi Konsumsi gluten perminggu (Crosstabulation) 

Jumlah anak yang mengkonsumsi gluten perminggu 

Perilaku inatensi 1-2x 

(rendah) 

3-4x 

(sedang) 

5-6x 

(tinggi) 

>6x (sangat 

tinggi) 

Total 

<6x (rendah) 7 0 0 0 7 

7-10x (sedang) 11 1 1 2 15 

11-15x (tinggi) 4 1 0 1 6 

> 16x (sangat tinggi) 2 0 0 0 2 

Total 24 2 1 3 30 

 

Dari table 7, tabulasi silang antara konsumsi gluten dengan perilaku inatensi pada 

responden yaitu sebanyak 6 responden yang konsumsi gluten-nya rendah dan perilaku inatensinya 

juga rendah. Sebanyak 4 responden dengan konsumsi gluten sangat tinggi dan perilaku inatensi nya 

sedang dan tinggi serta 1 responden yang konsumsi gluten –nya sangat tinggi demikian halnya 

dengan perilaku inatensinya sangat tinggi. Tidak ada responden yang konsumsi gluten-nya tinggi 

dan sangat tinggi tapi perilaku inatensinya rendah. Dan sebanyak 1 responden yang konsumsi 

gluten-nya rendah namun perlaku inatensinya sangat tinggi.  

Dari tabel 8, tabulasi tabulasi silang antara konsumsi casein dengan perilaku inatensi pada 

responden sebanyak 7 responden dengan tingkat konsumsi casein-nya rendah dengani perilaku 

inatensinya juga rendah, tidak ada responden dengan konsumsi casein-nya sedang dan tinggi yang 

memiliki kategori perilaku inatensinya rendah maupun sangat tinggi. Responden dengan konsumsi 

casein-nya rendah dan memilki kategori inatensinya sangat tinggi ada 2 responden.   

 

Kategori perilaku khas gangguan komunikasi 
Gangguan komunikasi yang muncul pada responden terlihat pada tabel 9. Rentang perilaku 

gangguan komunikasi pada 30 responden adalah dari rendah sampai dengan sangat tinggi. 
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Sebanyak 5 responden (16,67%) kategori rendah, 8 responden (26,67%) kategori sedang, 11 

responden (36,67%) kategori tinggi dan 6 responden (20%) kategori sangat tinggi. Ada tiga poin 

yang menunjukan bahwa anak autis berperilaku inatensi, yaitu 1) tidak mampu bermain dengan 

teman sebaya, 2) respon bicara terhambat dan 3) tidak merespon jika diperintah.  
Tabel 9. Gangguan Komunikasi 

Gangguan komunikasi saat dikelas 

Jumlah skor Jumlah anak Prosentase (%) 

<6x (rendah) 5 16,67 

7-10x (sedang) 8 26,67 

11-15x (tinggi) 11 36,67 

> 16x (sangat tinggi) 6 20 

Total 30 100 

 

Kaitan konsumsi makanan yang mengandung gluten dan casein dengan munculnya perilaku 

khas gangguan komunikasi anak penyandang autis di sekolah 
 

 Tabel 10. Tabel uji silang antara perilaku gangguan komunikasi dengan konsumsi gluten 

Perilaku gangguan komunikasi saat dikelas * Frekuensi Konsumsi gluten perminggu 

(Crosstabulation) 

Jumlah anak yang mengkonsumsi gluten perminggu 
Perilaku gangguan 

komunikasi 1-2x 

(rendah) 

3-4x 

(sedang) 

5-6x 

(tinggi) 

>6x (sangat 

tinggi) 

Total 

<6x (rendah) 4 1 0 0 5 

7-10x (sedang) 5 0 0 3 8 

11-15x (tinggi) 5 2 2 2 11 

> 16x (sangat tinggi) 2 0 0 4 6 

Total 16 3 2 9 30 

 

Dari tabel 10, tabulasi silang antara konsumsi gluten dengan perilaku gangguan 

komunikasi pada responden yaitu sebanyak 4 responden yang konsumsi gluten-nya rendah dan 

gangguan komunikasinya juga rendah. Sebanyak 4 responden dengan konsumsi gluten sangat 

tinggi dan perilaku gangguan komunikasinya. Tidak ada responden yang konsumsi gluten-nya 

tinggi dan sangat tinggi tapi gangguan komunikasinya rendah. Dan sebanyak 2 responden yang 

konsumsi gluten-nya rendah namun gangguan komunikasinya sangat tinggi.  

 
Tabel 11. Tabel uji silang antara perilaku gangguan komunikasi dengan konsumsi casein 

Perilaku gangguan komunikasi saat dikelas * Frekuensi Konsumsi gluten perminggu 

(Crosstabulation) 

Jumlah anak yang mengkonsumsi casein perminggu 

Perilaku gangguan komunikai 1-2x 

(rendah) 

3-4x 

(sedang) 

5-6x 

(tinggi) 

>6x (sangat 

tinggi) 

Total 

<6x (rendah) 5 0 0 0 5 

7-10x (sedang) 7 0 0 1 8 

11-15x (tinggi) 8 2 1 0 11 

> 16x (sangat tinggi) 4 0 0 2 6 

Total 24 2 1 3 30 

 

Dari tabel 11, tabulasi tabulasi silang antara konsumsi casein dengan perilaku gangguan 

komunikasi pada responden sebanyak 5 responden dengan tingkat konsumsi casein-nya rendah 

dengan gangguan komunikasinya juga rendah, tidak ada responden dengan konsumsi casein-nya 

sedang dan tinggi yang memiliki kategori perilaku inatensinya rendah maupun sangat tinggi. 
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Responden dengan konsumsi casein-nya rendah dan memilki kategori gangguan komunikasi sangat 

tinggi ada 4 responden, sedangkan 2 responden konsumsi caseinnya sangat tinggi demikian halnya 

dengan kemunculan gangguan komunikasinya.  

Anak  penyandang autis memiliki kondisi tubuh yang tidak sama dengan anak normal yaitu 

terdapat gangguan pada sisten pencernaanya. Gangguan pencernaan pada anak autis yaitu 

terdapatnya luka radang pada illeum, bagian usus halusnya (Kressick, 2011:6). Adanya luka ini 

memungkinkan anak autis tidak bisa mencerna peptida yang berasal dari gluten dan casein. 

Penelitian yang dilakukan oleh dr. Karl Reichelt bahwa terdapat peptida pada urin anak 

penyandang autis. Peptida adalah molekul pendek yang terbentuk secara teratur dari asam amino 

dan berupa gumpalan-gumpalan protein (Kressick, 2011:10). 

Reichelt menemukan bahwa sebagian besar dari peptida yang terkandung di dalam urin 

terbentuk karena mengkonsumsi gluten dan casein dalam dietnya. Dalam bukunya, Kressick (2011) 

menyatakan bahwa bagian yang tidak terlepas dari peptida adalah casomorphin dan gluteomorphin, 

adalah zat yang mirip dengan opioid. Anak penyandang autis yang kelebihan opioid menunjukkan 

gejala seperti pada orang yang kecanduan heroin atau morfin. Menurut Winarno (2009), reaksi 

opioid adalah kerusakan otak seperti halnya narkoba yang menyebabkan otak rusak. Pada kasus 

autis, yang menjadi penyebab adalah konsumsi gluten dan casein bukan heroin atau morphin.  

 

KESIMPULAN 
 Berdasarkan hasil penelitian yang telah dibahas, diperolah kesimpulan sebagai berikut: 

1. Anak penyandang autis didapati masih mengkonsumsi makanan yang mengandung gluten 

utamanya dalam bentuk kue kering.  

2. Sebagian besar anak penyandang autis di sekolah masih memunculkan gejala perilaku khas 

anak autis terutama hiperaktif dan gangguan komunikasi meskipun telah mendapatkan 

pendidikan dan penanganan khusus untuk anak autis di sekolahnya.  

3. Terdapat korelasi positif antara tingkat konsumsi gluten dan casein dengan kemunculan perilaku 

khas autistik utamanya hiperaktivitas pada anak autis yang diamati dalam penelitian ini.  

4. Ada berbagai faktor yang mungkin melatarbelakangi penyimpangan korelasi pada beberapa 

anak baik itu dari dalam lingkungan anak maupun dari lingkungan di sekitarnya seperti adanya 

intervensi medis maupun ketidak teramatinya gejala perilaku anak ketika di rumah.  

SARAN 
Bagi peneliti diharapkan dapat melanjutkan penelitian ini dengan menggali lebih dalam 

data mengenai gejala perilaku khas autistik yang lain yaitu inatensi dan gangguan dalam interaksi 

komunikasi. Karena keterbatasan penelitian ini, ke depannya penelitian serupa sebaiknya didesain 

untuk dapat mengamati secara kesuluruhan aktivitas perilaku dan menu makanan yang dikonsumsi 

anak selama total 24 jam dengan melibatkan lebih banyak responden.  
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