
BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Anak merupakan anugerah dari Yang Maha Kuasa, yang harus dijaga, dirawat 

dan di asuh dengan penuh kasih sayang. Anak adalah harapan bagi kedua orang 

tuanya bukan hanya sebagai penerus keturunan tetapi juga mengharapkan anaknya 

dapat tumbuh menjadi orang yang sukses di kelak kemudian hari. Namun, seiring 

dengan pertumbuhan dan perkembangan, terkadang mengalami hambatan, baik itu 

hambatan pertumbuhan dan perkembangan manusia yang bersifat genetis seperti 

cacat tubuh, retardasi mental dan gangguan psikologi lainnya. Bagi anak autis hal 

ini dapat menimbulkan masalah yang sangat kompleks. Masalah yang dimaksud 

bukan hanya dari segi medis saja, akan tetapi juga menyangkut masalah belajar 

dan penyesuaian sosialnya. 

Di lingkungan manapun individu berada, ia akan menghadapi harapan dan 

tuntutan tertentu dari lingkungan yang harus dipenuhinya. Di samping itu individu 

juga memiliki kebutuhan, harapan dan tuntutan didalam dirinya yang harus 

diselaraskan dengan tuntutan dari lingkungan sekitarnya. Bila individu mampu 

menyelaraskan ketiga hal tersebut, maka dikatakan bahwa individu tersebut 

mampu menyesuaikan diri dalam masyarakat luas maupun dalam lingkungan 

sekolah. 

Menurut Hurlock (1980) mengatakan bahwa masa anak-anak merupakan masa 

pertumbuhan dan perubahan yang khusus, dan kita menginvestasikan sumber-

sumber yang banyak untuk mengasuh dan mendidik anak. Pengertian anak yang 

masih kanak-kanak seringkali dianggap tidak ada akhirnya sewaktu mereka tidak 

sabar menunggu saat yang didambakan yaitu pengakuan dari masyarakat bahwa 

mereka bukan anak-anak lagi melainkan orang dewasa. Masa kanak-kanak 

dimulai setelah melewati masa bayi yang penuh ketergantungan yakni kira-kira 
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usia dua tahun sampai saat anak matang secara seksual, kira-kira tiga belas tahun 

untuk wanita dan empat belas tahun untuk pria.  

Pada saat ini, secara luas diketahui bahwa masa kanak-kanak dibagi lagi 

menjadi dua periode yang berbeda yaitu awal dan akhir masa kanak-kanak. 

Periode awal berlangsung dari umur dua sampai enam tahun dan periode akhir 

dari enam sampai tiba saatnya anak matang secara seksual. Dengan demikian awal 

masa kanak-kanak dimulai sebagai penutup masa bayi dimana ketergantungan 

secara praktis sudah dilewati, diganti dengan tumbuhnya kemandirian dan 

berakhirnya disekitar usia masuk sekolah dasar. Selama masa awal kanak-kanak, 

anak-anak memiliki keinginan yang kuat untuk belajar berbicara. Hal ini 

disebabkan karena dua hal. Pertama, belajar berbicara merupakan sarana pokok 

dalam sosialisasi. Anak-anak yang lebih mudah berkomunikasi dengan teman 

sebaya akan lebih mudah mengadakan kontak sosial dan lebih mudah diterima 

sebagai anggota kelompok daripada anak yang kemampuan komunikasinya 

terbatas. Anak-anak yang mengikuti kegiatan prasekolah akan mengalami 

rintangan baik dalam hal sosial maupun pendidikan kecuali bila dia pandai bicara 

seperti teman-teman sekelasnya. Kedua, belajar berbicara merupakan sarana untuk 

memperoleh kemandirian. Anak-anak yang tidak dapat mengungkapkan keinginan 

dan kebutuhannya, atau yang tidak dapat berusaha agar di mengerti orang lain 

cenderung diperlakukan sebagai bayi sehingga tidak berhasil memperoleh 

kemandirian yang diinginkan. Jika  anak -anak tidak dapat mengatakan kepada 

orang tua atau pengasuhnya bahwa mereka ingin mencoba memotong daging atau 

menyisir rambut sendiri, orang- orang dewasa akan terus membantu karena dia 

dianggap masih terlalu kecil untuk dapat melakukannya sendiri. Hal ini dapat 

menghambat anak untuk menjadi percaya diri dan mandiri. Hurlock (1980) 

Penyandang autis cenderung mempunyai emosi yang tidak stabil. Misalnya, 

mudah sekali marah, mudah takut ,yang terkadang tidak masuk akal, sangat 

perasa, dapat tertawa tergelak-gelak untuk hal yang biasa, dan lain-lain. Terdapat 

permasalahan pada bagian otak yang mengatur emosi, yaitu sistem limbik. 
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Akibatnya segala hal yang berkaitan dengan pengendalian emosi, anak autis 

terkesan kurang optimal. (Peeters, 2009).  

Pada anak autis sering dijumpai gangguan yang ditandai 3 gejala utama yaitu 

gangguan interaksi sosial, gangguan komunikasi dan imajinasi. Di antara ketiga 

hal tersebut, yang paling penting yang harus diperbaiki lebih dahulu adalah 

interaksi sosial. Bila interaksi sosial membaik, seringkali gangguan komunikasi 

dan perilaku akan membaik secara otomatis. Banyak orang tua mengharapkan 

anaknya dapat segera berbicara dan akan merasakan sedih jika hal itu tidak 

terjadi. Tanpa interaksi yang baik, bicara yang keluar seringkali berupa ekolalia 

yaitu mengulang sesuatu yang didengarnya. Komunikasi tidak selalu identik 

dengan bicara. Bisa berkomunikasi non verbal jauh lebih baik dibandingkan 

bicara yang tidak dapat dimengerti oleh orang lain (Peeters, 2009). 

Gejala seperti ini terlihat dalam Kriteria Diagnostik APA,yaitu  anak autis 

cenderung berperilaku repetitive atau berulang. Tanda lain pada penyandang 

autis,yaitu adanya gangguan persepsi. Contohnya, anak menutup telinga saat 

mendengar suara bising atau menutup mata seolah silau pada cahaya tertentu. 

Juga mencium-cium atau menggigit-gigit benda tertentu, atau merasa „risih‟ saat 

didekap ayah  dan ibu maupun waktu memakai  baju berbahan kasar, dan lain-

lain. Demikian gejala ini tercantum dalam Kriteria Diagnostik APA, yaitu 

gangguan persepsi pada anak autis (Mulyadi, 2011). 

Terdapat sejumlah informasi sehubungan dengan gejala-gejala yang menyertai 

gangguan autisme yaitu 64% memiliki kemampuan untuk memusatkan perhatian 

yang buruk, 36-48% menderita hiperaktivitas, 43-88%  menderita hiperaktivitas, 

memusatkan perhatian pada hal-hal ganjil, 37% memperlihatkan fenomena 

obsesif, 16-6% memperlihatkan ledakan-ledakan emosional atau ritualistic, 50-

89% mengucapkan kata-kata stereotip, 68-74% memperlihatkan manerisme 

stereotip, 17-74% mengalami rasa takut yang tidak wajar, 9-44% memiliki gejolak 

perasaan depresif, agitatif,serta tidak wajar, 11% mengalami gangguan tidur, 24-

43% pernah melukai dirinya sendiri, dan 8% gemar menggerak-gerakkan 

badannya. Kondisi medis yang dapat menyebabkan autisme adalah Tuberous 
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sclerosis, kromosom yang tidak normal termasuk lemahnya kromosom X, 

kelumpuhan karena luka pada otak, rubella bawaan, lemahnya kemampuan 

indriawi dan Dwon sindrom. Selain itu, sekitar 25% penderita autisme juga 

menderita ayan. Tingkat gangguan kemampuan indriawi, seperti buta dan tuli, 

sangat umum terjadi pada penderita autisme, atau sebaliknya, kepekaan 

berlebihan dalam melihat, mendengar, menyentuh, membau, serta merasakan 

sesuatu. (Mirza, 2010). 

Yayasan pendidikan luar biasa Putra Jaya Malang merupakan yayasan yang 

memberikan penanganan terhadap anak-anak yang memiliki kebutuhan khusus 

baik dari keluarga mampu maupun tidak mampu. Yayasan ini berdiri sejak tahun 

1973 ini terdapat Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah 

Pertama hingga Sekolah Menegah Atas dengan fasilitas yang mendukung serta 

proses belajar mengajar yang memadai. Untuk mendukung proses belajar 

mengajar yang dilakukan maka yayasan juga mengambil para guru yang memiliki 

kemampuan untuk memberikan pembelajaran sesuai dengan tingkat keterbatasan 

yang dimiliki para murid-muridnya. Selain itu yayasan juga memiliki 2 (dua) 

orang terapis yang memiliki kompetensi di bidang terapis dan memiliki 

kemampuan dalam mengatasi masalah atau menangani segala bentuk emosi dalam 

melaksanakan terapis pada anak didiknya. Dimana anak autis sehari-harinya 

ketika berada di sekolah terutama ketika pelajaran berlangsung selalu tidak dapat 

duduk dengan tenang, mereka senang menjahili temannya dengan memukul 

kepala atau bagian lain badan dari temannya. Tingkah laku dari anak autis ketika 

pelajaran berlangsung didalam kelas dengan ketika mereka didalam kelas terapi 

berbeda. Anak autis dapat lebih memperhatikan apa yang disuruh oleh terapisnya 

ketika kelas terapi berlangsung daripada di dalam kelas.   

 Kelas anak autis dengan kelas anak tuna rungu, tuna wicara, dan tuna grahita 

menjadi satu, sehingga mereka tidak dapat berkomunikasi dengan baik antar 

teman. Mereka dapat berkomunikasi dengan baik apabila mereka berkomunikasi 

dengan sesamanya, misalnya anak tuna rungu dapat berkomunikasi dengan teman 

mereka yang tua rungu juga. Mereka semua juga mempunyai rasa saling 
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menyayangi, walaupun terkadang ada anak yang sering memukul temannya, ini 

sering dilakukan oleh anak autis. Anak  autis sering terlihat ada yang menyendiri, 

sering marah-marah, bahkan ada yang sering memukul-mukul meja. 

Berdasarkan hasil observasi awal tersebut maka peneliti tertarik untuk 

meneliti anak autis dibandingkan dengan anak berkebutuhan khusus lainnya. 

Karena anak autis tidak dapat fokus  ketika belajar didalam kelas maupun saat sesi 

terapi berlangsung. Selain itu peneliti dapat  memberikan informasi pada terapis 

dan guru tentang bagaimana perilaku belajar anak autis sehingga para guru dapat 

memberikan penanganan yang lebih baik kepada anak didiknya. 

  

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini 

adalah bagaimana perilaku belajar pada anak autis prasekolah di TKLB Putra 

jaya? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dalam penelitian ini adalah: 

untuk mengetahui perilaku belajar pada anak autis prasekolah di TKLB Putra 

Jaya. 

 

D. Manfaat Penelitian  

1. Manfaat Teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan informasi 

bagi khasanah ilmu pengetahuan di bidang ilmu psikologi. Khususnya 

psikologi perkembangan dan psikologi klinis. 
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2. Manfaat Praktis 

Bagi orangtua yang memiliki anak autis, diharapkan dapat memberikan 

suasana yang menyenangkan dirumah agar ketika disekolah anak dapat 

menerima pelajaran dengan baik. Sedangkan untuk para guru dapat 

menambah informasi dan wawasan tentang perilaku belajar pada anak 

autis. 

  

E. Tinjauan Pustaka 

Ciri-ciri atau karakteristik  Autis menurut  Davison (2006) kriteria gangguan 

austistik dalam DSM-IV-TR sebagai berikut: 

1. Enam atau lebih dari kriteria pada A, B dan C di bawah ini, dengan 

minimal dua kriteria dari A dan masing-masing satu dari B dan C: 

a. Hendaya dalam interaksi sosial yang terwujud dalam minimal dua dari 

kriteria berikut : 

(1) Hendaya yang tampak jelas dalam penggunaan perilaku nonverbal 

seperti kontak mata, ekspresi wajah, bahasa tubuh. 

(2) Kelemahan dalam perkembangan hubungan dengan anak-anak 

sebaya sesuai dengan tahap perkembangannya. 

(3) Kurang melakukan hal-hal atau aktifitas bersama orang lain secara 

spontan  

(4) Kurangnya ketimbal balikan sosial atau emosional 

   

b. Hendaya dalam komunikasi seperti terwujud dalam minimal satu dari 

kriteria berikut: 

(1) Keterlambatan atau sangat kurangnya bahasa bicara tanpa upaya 

untuk menggantinya dengan gerakan nonverbal. 

(2) Pada mereka yang cukup mampu berbicara, hendaya yang tampak 

jelas kemampuan untuk mengawali atau mempertahankan 

percakapan dengan orang lain. 
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(3) Bahasa yang diulang-ulang atau idiosinkrantik 

(4) Kurang bermain sesuai tahap perkembangannya 

c. Perilaku atau minat yang diulang-ulang atau strereotip, terwujud dalam 

minimal satu dari kriteria berikut ini : 

(1) Preokupasi yang tidak normal pada objek atau aktivitas tertentu 

(2) Keterikatan yang kaku pada ritual tertentu 

(3) Tingkah laku stereotip 

(4) Preokupasi yang tidak normal pada bagian tertentu dari suatu objek 

2. Keterlambatan atau keberfungsian yang abnormal yaitu interaksi sosial, 

bahasa untuk berkomunikasi dengan orang lain, atau permainan imajinatif, 

berawal sebelum usia 3 tahun. 

3. Gangguan yang tidak dapat dijelaskan sebagai gangguan Rett atau 

gangguan disintegratif di masa anak-anak. 

Sementara menurut Al ihsan (2010) ada 6 ciri-ciri atau kriteria anak autis yaitu 

sebagai berikut:  

1. Hiperaktif atau Hipoaktif 

2. Gerakan yang dilakukan tidak terarah 

3. Kurang bisa duduk tenang 

4. Kontak mata kurang 

5. Gerakan tak terkontrol 

6. Marah atau menangis tanpa sebab 

 

Sedangkan perilaku yang tampak pada anak autis, menurut Haryanto (2011) 

adalah sebagai berikut : 

1. Perilaku dalam bidang Akademis 

a. Mampu mengidentifikasi dan menulis angka 

b. Mengenal semua bentuk  

c. Mengenal warna  

d. Mampu mengenal semua bentuk huruf  

e. Mampu memilih obyek dan gambar yang hampir sama 
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f. Bahasa yang dia pakai dapat kita mengerti atau sebaliknya 

g. Mampu membedakan arah kiri, kanan, atas dan bawah atau sebaliknya 

h. Memberikan jumlah yang kita minta 1-9 

2. Keterampilan sosial dan tingkah laku 

a. Perilaku kontrol diri dan lingkungan  

b. Kontak mata kurang 

c. Perhatian dan konsentrasi 

d. Kemampuan mendengarkan 

e. Diam dan menunggu 

f. Berbagi giliran dengan teman 

g. Mengenal orang dan tempat yang familiar 

3. Keterampilan Berkomunikasi 

a. Kemampuan dasar berinisiatif 

b. Menyatakan ya atau tidak yang berhubungan dengan pribadi anak 

c. Kemampuan memilih 

 

Faktor-faktor Autis, menurut Ferster (1961) (dalam Davison, 2006) pada teori 

behavioral disebutkan bahwa penyebab autisme dimasa anak-anak ada beberapa 

faktor :  

1. Faktor Genetik  

Resiko autisme pada saudara kandung dari orang-orang yang mengalami 

gangguan tersebut sekitar 75 kali lebih besar dibanding jika tidak 

mengalami gangguan autistik. 

 

2. Faktor Neurologis  

Abnormalitas neurologis pada para individu dengan autisme menunjukkan 

bahwa dalam masa perkembangan otak mereka, sel-sel otak gagal menyatu 

dengan benar dan tidak membentuk jaringan koneksi seperti terjadi dalam 

perkembangan otak secara normal.  
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F. Metode pengumpulan data 

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini ada dua 

macam, yaitu : 

1. Observasi 

Observasi menurut Nasution (dalam Sugiyono, 2005) adalah dasar ilmu 

pengetahuan. Observasi menurut Margono (dalam Zuriah, 2006) dapat 

diartikan sebagai pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala 

yang tampak pada objek penelitian. Pengamatan dan pencatatan ini dilakukan 

terhadap obyek di tempat terjadi atau berlangsungnya peristiwa. 

Di dalam penelitian ini jenis observasi yang akan digunakan adalah 

observasi partisipan dan observasi non partisipan, dimana observasi partisipan 

dilakukan ketika peneliti melakukan pengamatan secara langsung terhadap 

subyek yang sedang melakukan aktivitasnya.  

Adapun observasi perilaku belajar pada anak autis yang dilakukan adalah 

sebagai berikut: 

a. Perilaku subyek ketika memasuki kelas 

b. Perilaku subyek ketika pelajaran dimulai 

c. Perilaku subyek ketika guru menerangkan di kelas 

d. Perilaku subyek ketika kelas terapi berlangsung,yaitu 

(1) Terapi sosial 

(2) Terapi perilaku 

(3) Terapi bermain 

(4) Terapi visual 

(5) Terapi perkembangan 

(6) Terapi bicara 

e. Perilaku subyek ketika pelajaran selesai dan meninggalkan kelas  
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2. Wawancara 

Menurut Esterberg (dalam Sugiyono, 2005) wawancara adalah merupakan 

pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, 

sehingga dapat dikontruksikan makna dalam suatu topik tertentu. 

Di dalam penelitian ini jenis wawancara yang akan digunakan adalah 

wawancara semi terstruktur. Jenis wawancara ini sudah termasuk dalam 

kategori in-dept interview,yang  tujuannya adalah untuk menemukan 

permasalahan secara terbuka, dimana pihak yang diajak wawancara diminta 

pendapat dan ide-idenya. 

Metode wawancara ditujukan pada terapis dan guru. Hal ini dikarenakan 

terapis dan guru di sekolah pasti punya info tentang aktivitas subyek di 

lingkungan sekolah. 

3. Analisis data 

Analisis data merupakan proses dalam merinci data yang akan ditulis pada 

penyajian data. Dalam penelitian ini menggunakan analisa kualitatif deskriptif, 

yaitu menggambarkan atau melukiskan keadaan subyek atau objek penelitian 

berdasarkan fakta-fakta. Menurut Susan Stainback (dalam Sugiyono, 2005) 

analisis data merupakan hal yang kritis dalam proses penelitian kualitatif. 

Bogdan dan Biklen (dalam Moleong, 2008) mengemukakan bahwa analisa 

data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, 

mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan-satuan yang dapat 

dikelola, mensistesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa 

yang penting dan apa yang dipelajari dan memutuskan pola, menemukan apa 

yang dapat diceritakan pada orang lain. 

Informasi yang dikumpulkan dalam guide interview berupa data mentah, 

karena itu perlu dilakukan analisa data sehingga lebih mudah untuk dibaca dan 

diinterpretasikan. Dalam Moleong (2008), menyebutkan bahwa langkah 

pertama yang harus dilakukan peneliti adalah membuat transkrip dari 
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keseluruhan wawancara yang akan menyediakan catatan hasil pembicaraan 

dalam diskusi secara lengkap dan akan menfasilitasi analisa data. Langkah 

berikutnya adalah menganalisis isi atau konten diskusi. Tujuannya adalah 

untuk mencari kecenderungan-kecenderungan dan pola-pola yang sering 

muncul baik pada satu kelompok maupun pada berbagai kelompok. Analisis 

isi atau konten dimulai dengan membandingkan kata-kata yang digunakan 

sebagai jawaban. Peneliti harus mempertimbangkan penekanan atau intensitas 

yang diberikan oleh para peserta. Pertimbangan lainnya berkaitan dengan 

konsistensi dari tanggapan-tanggapan dan kekhususan jawaban dalam 

menindaklanjuti pertanyaan-pertanyaan menggali. 

4. Keabsahan data 

Keabsahan data merupakan konsep penting yang diperbaharui dari konsep 

kesahihan (validitas) dan keandalan (reliabilitas) menurut versi “positivisme” 

dan disesuaikan dengan tuntutan pengetahuan, kriteria, dan paradigmanya 

sendiri (Moleong, 2008). 

Untuk menetapkan keabsahan (trustworthiness) data diperlukan teknik 

pemeriksaan. Pelaksanaan teknik pemeriksaan didasarkan atas sejumlah 

kriteria tertentu. Ada empat kriteria yang digunakan, yaitu derajat kepercayaan 

(credibility), keteralihan (transferability), kebergantungan (dependability), dan 

kepastian (confirmability). 

Teknik pemeriksaan keabsahan data yang digunakan adalah dengan teknik 

triangulasi. Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang 

memanfaatkan sesuatu yang lain. Di luar data itu untuk keperluan pengecekan 

atau sebagai pembanding terhadap itu (Moleong, 2008). Selanjutnya menurut 

Denzin (dalam Moleong, 2008) menyebutkan ada empat macam triangulasi, 

yaitu : triangulasi sumber, triangulasi metode, triangulasi penyidik, triangulasi 

teori. 
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Pemeriksaan keabsahan data pada penelitian ini dilakukan dengan teknik 

Triangulasi, yaitu Triangulasi Sumber. Triangulasi sumber yaitu menguji data 

dengan cara membandingkan data yang telah diperoleh dari hasil wawancara 

yang diperoleh dari subyek dengan hasil wawancara dari informan lain 

(significant other), seperti kepada orang tuanya. 

 


