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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Anak autis merupakan salah satu anak luar biasa atau anak berkebutuhan 

khusus yang memiliki gangguan perkembangan tertentu. Dewasa ini, anak autis 

telah menjadi perhatian dan kajian ilmiah bagi para ahli di bidang psikologi, 

psikiatri, sosiologi, dan di bidang pendidikan yang mengalami gangguan pada 

bidang komunikasi, interaksi sosial, perilaku, emosi, aktivitas imajinasi dan 

kognitif. Autisme berasal dari kata auto yang berarti sendiri dimana autisme 

seakan-seakan hidup dalam dunianya sendiri (Hadis, 2006:43). Anak autis juga 

mengalami gangguan pada kemampuan intelektual  yang disebabkan adanya 

kerusakan pada fungsi saraf (Handojo, 2006:12). 

Di Indonesia, anak autis telah mendapat perhatian yang lebih dari 

masyarakat maupun pemerintah karena jumlah anak autis yang meningkat sangat 

cepat. Perhatian serius dari pihak masyarakat dan pemerintah, terbukti dari usaha 

pemerintah yang dahulu sudah memberikan tempat pendidikan SDLB (Sekolah 

Dasar Luar Biasa), sekarang pemerintah menggalakkan model pendidikan inklusi. 

Dimana pendidikan inklusi tersebut merupakan sekolah umum yang dapat 

memberikan layanan pendidikan terhadap anak berkebutuhan khusus. Pada 

sekolah inklusi, anak berkebutuhan khusus seperti anak autis diberikan guru 

pendamping (shadow) pada proses pembelajaran. 

Tugas perkembangan belajar anak normal dan anak autis sangatlah 

berbeda. Hal ini dikatakan oleh Jaziroh (2008:4) bahwa bidang interaksi sosialnya 
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anak normal cenderung suka berkelompok, sering terjadi kontak mata dengan 

orang lain, sangat tertarik untuk bermain bersama teman, dan bila diajak bermain 

ia selalu senang. Anak autis lebih suka menyendiri, sedikit kontak mata bahkan 

menghindar untuk bertatapan, dan tidak tertarik untuk bermain dengan temannya. 

Bidang kognitif anak normal sering kerjasama dalam belajar dan juga cepat dalam 

berfikir atau dalam menerima pelajaran. Sedangkan anak autis jarang kerjasama 

dalam belajar, lambat dalam berfikir dan sedikit sulit dalam menerima pelajaran. 

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan, maka dapat disimpulkan bahwa 

perkembangan belajar antara anak normal dan anak autis memiliki beberapa 

perbedaan yaitu salah satunya pada bidang kognitif. Hal ini dapat diketahui bahwa 

anak autis lambat dalam berfikir dan sedikit sulit dalam menerima pelajaran. Oleh 

karena itu, anak autis membutuhkan sekolah dan bimbingan dari guru, orangtua, 

serta lingkungan untuk menyesuaikan serta melanjutkan tugas perkembanganya.  

Terdapat empat masalah belajar yang mempengaruhi proses belajar anak 

autis di sekolah menurut Powell dan Jordan 1999 (dalam Hadis 2006:121), yaitu 

masalah persepsi, masalah kesadaran akan pengalaman, masalah daya ingat, dan 

masalah emosi. Anak autis bermasalah persepsi karena tidak dapat mempersepsi 

stimulus dari lingkungan seperti dilakukan anak normal. Anak autis bermasalah 

dalam hal kesadaran terhadap pengalaman karena ia sulit memahami bahwa 

sesuatu itu telah dialaminya, anak autis bermasalah dalam hal daya ingat, karena 

daya ingatnya lemah sehingga anak autis sulit mengaitkan ingatan mereka dengan 

pengalaman mereka sebagai pribadi, dan anak autis bermasalah emosi karena 

emosi mereka tidak stabil dan cenderung subjektif. 
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Model tahapan pengembangan kognitif Piaget (dalam Kuswana, 2011:155-

156), menjelaskan bahwa anak tidak dilihat sebagai orang dewasa muda, tetapi 

harus dilihat dari perkembangan kognitif pada setiap proses yang berbeda. Piaget 

membagi tahapan perkembangan kognitif anak menjadi 4 tahapan yaitu, tahapan 

sensorimotor, tahapan pra-operasional, tahapan operasional konkret, dan tahapan 

operasional formal. Pada usia sekolah dasar (7-8 tahun hingga 12-13 tahun), 

menurut teori kognitif Piaget termasuk pada tahap operasional konkret. 

Berdasarkan perkembangan kognitif ini, maka anak usia sekolah dasar pada 

umumnya mengalami kesulitan dalam memahami matematika yang bersifat 

abstrak. Karena keabstrakannya matematika relatif tidak mudah untuk dipahami 

oleh siswa sekolah dasar pada umumnya (Susanto, 2013:184). 

Penelitian Kamid (2008), menyatakan pembelajaran matematika pada anak 

autis akan berhasil lebih optimal jika dilakukan dengan melakukan drill yaitu soal 

sejenis. Kamid juga menyatakan bahwa anak-anak autis pada kelas tinggi dapat 

menyelesaikan soal matematika bentuk pendek dengan hasil yang baik. Anak autis 

pada kelas tinggi dalam penyelesaikan soal cerita, dengan kecenderungan 

gangguan interaksi dapat menyelesaikan soal cerita dengan hasil yang baik pula. 

Matematika dapat menjadi keunggulan bagi sebagian anak autis karena pelajaran 

ini berdasarkan logika. Namun, anak autis memiliki masalah dalam hal daya ingat 

karena daya ingatnya lemah sehingga anak autis sulit mengaitkan ingatan mereka 

dengan pengalaman belajar mereka. Ketika dalam pembelajaran anak autis lebih 

menguasai metode hafalan (rote learning) daripada pemahaman konsep (Brower, 

2010:93). 
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Setiap anak memiliki cara tersendiri dalam menginterpretasikan dan 

beradaptasi dengan lingkungannya yakni memiliki struktur kognitif yang disebut 

schemata (skema), yaitu sistem konsep yang ada dalam pikiran sebagai hasil 

pemahaman terhadap objek yang ada dalam lingkungannya (Piaget dalam Susanto 

2013:78). Pemahaman tentang objek tersebut berlangsung melalui proses 

asimilasi, yaitu menghubungkan objek dengan konsep yang sudah ada dalam 

pikiran dan akomodasi yaitu proses memanfaatkan konsep-konsep dalam pikiran 

untuk menafsikan objek. Kedua proses ini, jika berlangsung secara terus-menerus 

akan membuat pengetahuan lama dan baru menjadi seimbang (Susanto, 2013: 88).   

Berdasarkan observasi dan wawancara dengan guru di SDN Jatimulyo I, 

dapat diketahui bahwa siswa autis kelas VI tersebut termasuk autis gangguan 

sedang. Shadow anak autis mengatakan bahwa anak tersebut memiliki 

sensorimotor yang baik dan tingkat emosionalnya dapat dikendalikan. Dalam 

bidang komunikasi, komunikasi dua arah siswa masih kurang maka jika anak 

diajak untuk berkomunikasi belum ada timbal balik dari anak tersebut. Sedangkan 

dalam bidang kognitif, anak tersebut sudah mampu membaca, menulis, dan 

berhitung dengan baik. Namun, terkadang anak masih membutuhkan bantuan 

shadow dalam menyelesaikan soal matematika. 

Shadow juga mengatakan bahwa daya tangkap dan penalarannya masih 

kurang. Hal ini dapat diketahui ketika ia menerima pelajaran dan menyelesaikan 

masalah mengenai pelajaran. Shadow harus membantu menjelaskan kembali 

materi pelajaran yang dijelaskan oleh guru. Sedangkan penyelesaian masalah 

tentang matematika, ia lebih menyukai soal matematika yang bergambar sehingga 

dengan begitu ia lebih bersemangat mengerjakan. Selain itu guru kelas 
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mengatakan bahwa di sekolah ini memang belum ada yang melakukan penelitian 

terhadap anak berkebutuhan khusus mengenai kognitifnya. Berdasarkan 

penjelesan tersebut maka peneliti tertarik untuk mengidentifikasi proses kognitif 

anak autis tersebut. 

Mengingat perkembangan anak autis yang sedikit berbeda dengan 

perkembangan anak normal, mengakibatkan perbedaan tingkat pemahaman dalam 

menerima pelajaran. Berdasarkan teori Piaget yang telah dijelaskan, maka peneliti 

akan mengidentifikasi proses kognitif anak autis melalui proses asimilasi dan 

akomodasi anak autis ketika menyelesaikan permasalahan geometri.  

 

1.2 Rumusan Masalah 

Rumusan masalah adalah acuan penelitian untuk memfokuskan masalah yang 

akan diteliti. Berdasarkan latar belakang maka rumusan masalah dalam penelitian 

ini adalah: 

1. Bagaimana proses kognitif operasional konkret anak autis di SDN Jatimulyo I 

Malang? 

2. Bagaimana penyelesaian masalah geometri yang dilakukan anak autis di SDN 

Jatimulyo I Malang? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah maka tujuan dari 

penelitian ini adalah: 
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a. Tujuan umum 

Tujuan umum dalam penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan proses 

kognitif operasional konkret anak autis dalam menyelesaikan permasalahan 

geometri di SDN Jatimulyo I Malang. 

b. Tujuan khusus  

Tujuan khusus dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Mendeskripsikan proses kognitif operasional konkret anak autis di SDN 

Jatimulyo I Malang.  

2. Mendeskripsikan penyelesaian masalah geometri yang dilakukan anak autis 

berdasarkan proses asimilasi dan akomodasi anak autis dalam 

menyelesaikan masalah geometri. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Setiap melakukan penelitian diharapkan dapat memperoleh manfaat, 

begitu juga dalam penelitian ini. Adapun yang bisa diperoleh dalam penelitian ini 

adalah: 

a. Manfaat Teoritis 

Secara teoritis penelitian ini dapat menambah pemahaman peneliti sejauh 

mana teori-teori yang diajarkan selama menempuh pendidikan di Universitas 

Muhammadiyah Malang terkait mata kuliah pendidikan ABK, pendidikan 

inklusi, bimbingan konseling, dan pembelajaran matematika sekolah dasar 

yang dapat diterapkan sesuai dengan kondisi siswa sebagai objek penelitian. 

Bagi peneliti berikutnya, penelitian ini dapat dijadikan acuan dalam 

melakukan penelitian selanjutnya. 
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b. Manfaat Praktis 

1. Bagi guru, dapat membantu dan menangani anak-anak autis yang 

mengalami kesulitan menyelesaikan masalah matematika geometri di 

sekolah. 

2. Bagi sekolah, dapat dijadikan sebagai bahan masukan dalam penyusunan 

program pendidikan anak berkebutuhan khusus, terutama pada anak autis. 

3. Bagi siswa, dapat meningkatkan pemahaman siswa autis dalam 

mempelajari matematika geometri secara abstrak dan konsep. 

4. Bagi peneliti, menambah pengetahuan menulis khususnya tentang 

bagaimana anak autis menyelesaikan masalah geometri. Serta memberikan 

bekal masukan bagi calon guru agar hati-hati dalam mendidik anak-anak, 

terutama pada anak berkebutuhan khusus. 

 

1.5 Batasan Masalah 

Dalam penelitian ini, peneliti membatasi permasalahan pada anak autis 

yang mengalami gangguan sedang dengan kriteria anak mampu membaca, 

menulis, dan berhitung serta dapat menyelesaikan masalah geometri khususnya 

bangun datar berupa luas, keliling persegi dan persegi panjang berdasarkan proses 

asimilasi dan akomodasi kelas VI di SDN Jatimulyo I Malang. 

 

1.6 Penegasan Istilah 

Dalam penelitian ini, peneliti perlu menegaskan beberapa istilah sebagai 

berikut: 
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1. Identifikasi adalah sebuah kegiatan yang bertujuan untuk memeriksa dan 

menganalisa secara lebih mendalam akan sebuah hal atau benda (Suyanto, 

2006:18). Identifikasi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah sebagai usaha 

untuk menemukan/mengetahui apakah seorang anak autis dapat memunculkan 

proses kognitifnya melalui proses asimilasi dan akomodasi dalam 

menyelesaikan permasalahan matematika geometri.  

2. Autis adalah anak yang mengalami gangguan perkembangan yang menyangkut 

komunikasi, interaksi sosial, perilaku, emosi, aktivitas imajinasi, dan 

mengalami gangguan pada kemampuan intelektual  yang disebabkan adanya 

kerusakan pada fungsi saraf (Hadis, 2006:43). Autis yang dimaksud dalam 

penelitian ini adalah sebagai subyek yang akan diteliti, dimana anak tersebut 

yang akan menyelesaikan masalah matematika geometri. 

3. Proses kognitif operasional konkret merupakan kemampuan pemahaman dan 

pengetahuan anak meliputi aspek-aspek kumulatif materi, misalnya luas, 

keliling, volume, dan jumlah dengan memahami cara mengkombinasikan 

beberapa golongan benda yang bervariasi sesuai tingkatannya serta mampu 

berfikir sistematis mengenai benda-benda dan peristiwa-peristiwa yang konkret 

(Susanto, 2013:77). Proses kognitif operasional konkret yang dimaksud dalam 

penelitian ini adalah suatu proses asimilasi dan akomodasi anak autis dalam 

menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan matematika geometri. 

4. Geometri adalah bagian dari matematika yang membahas mengenai titik, garis, 

bidang, dan ruang (In’am, 2003:1). Geometri yang dimaksud dalam penelitian 

ini adalah suatu materi berupa bangun datar persegi dan persegi panjang yang 
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disajikan sebagai masalah dengan penyelesaian menggunakan angka 

(menghitung) dalam menentukan luas dan keliling bangun tersebut.  


