
BAB 1 

PENDAHULUAN 

                                                                               

1.1    Latar Belakang 

Autisme merupakan fenomena yang masih menyimpan banyak rahasia 

walaupun telah diteliti lebih dari 60 tahun yang lalu. Sampai saat ini belum dapat 

ditemukan penyebab pasti dari gangguan autisme ini, sehingga belum dapat 

dikembangkan cara pencegahan maupun penanganan yang tepat. Pada awalnya 

autisme dipandang sebagai gangguan yang disebabkan oleh faktor psikologis, 

yaitu pola pengasuhan orangtua yang tidak hangat secara emosional. Barulah 

sekitar tahun 1960 dimulai penelitian neurologis yang membuktikan bahwa 

autisme disebabkan oleh adanya abnormalitas pada otak (Yuwono,2009). 

Jumlah penyandang autisme dari tahun ke tahun terus meningkat pesat. 

Tujuh tahun yang lalu prevalensi penyandang autisme di Amerika Serikat adalah 

8 per 10.000 penduduk. Di dalam bulletin advocate dari ASA (Autism Society of 

America), di New Jersey ditemukan 4 penyandang autisme per 1000 penduduk. 

Hasil penelitian tersebut dianggap dapat mewakili Amerika, maka terjadi 

peningkatan 500% dalam 5 tahun (Azwandi, Yosfan, 2005). 

Di Indonesia, autisme juga mendapat perhatian luas dari masyarakat maupun 

profesional karena jumlah anak autisme yang meningkat dengan cepat. Sampai 

saat ini belum ada data resmi mengenai jumlah anak penyandang autisme di 

Indonesia, namun lembaga sensus Amerika Serikat melaporkan bahwa pada tahun 

2004 jumlah anak dengan ciri-ciri autisme di Indonesia mencapai 475.000 orang 

(Kompas, 20 Juli 2005). 



Gangguan autisme didefinisikan sebagai gangguan perkembangan dengan 

tiga ciri utama, yaitu gangguan pada interaksi sosial, gangguan pada komunikasi, 

dan gangguan perilaku. 

Beberapa bentuk perilaku anak autisme menunjukan perbedaan yang 

mencolok dibandingkan dengan anak-anak umumnya. Masalah perilaku pada 

anak autisme dapat digolongkan menjadi dua kelompok utama, yaitu perilaku 

tidak patuh dimana anak tidak mau mengikuti instruksi, pengarahan dan atau 

permintaan orang tua atau guru, serta perilaku mengganggu (hiperaktif)/ 

menyerang (agresif), biasanya dalam bentuk tantrum (mengamuk), berteriak, 

menendang, memukul (Puspita, 2002). 

Hiperaktif pada anak autisme menyatakan suatu pola perilaku yang 

menunjukan sikap tidak mau diam, impulsive, tidak menaruh perhatian terhadap 

lingkungan. Temperamen anak hiperaktif umumnya menunjukan aktivitas yang 

berlebih-lebihan, irama aktivitasnya tidak konstan atau beraturan, menunjukan 

kemampuan menyesuaikan diri yang sangat rendah dan tidak adaptif terhadap 

lingkungannya (Taylor, 2001). 

Autisme dapat diterapi untuk meminimalkan gejala-gejala yang timbul 

sehingga anak autisme bisa menjalankan kehidupan sehari-hari secara mandiri dan 

tidak bergantung pada orang lain. Secara umum terapi autisme di bagi atas dua, 

yaitu terapi medikamentosa dan terapi peilaku (Schiffe,2003). Terapi lain yang 

dapat diberikan untuk anak autis yaitu terapi wicara, terapi okupasi, diet therapy, 

terapi musik (Direktorat Pendidikan Luar Biasa, 2006). 

Tujuan terapi pada anak autisme adalah untuk mengurangi masalah perilaku 

serta meningkatkan kemampuan belajar dan perkembangannya. Tujuan ini dapat 



tercapai dengan baik melalui suatu program terapi yang menyeluruh dan bersifat 

individual (Ferizal Masra, 2003). 

Terapi farmakologi adalah terapi tambahan yang berguna bagi program 

terapi menyeluruh. Terapi ini bukan merupakan pendekatan terapi yang utama, 

namun penggunaan terapi farmakologi untuk gejala-gejala tertentu dapat 

membantu secara signifikan program terapi dan edukasi. Pemberian metilfendiat 

merupakan obat golongan psikostimulan umumnya juga digunakan untuk anak 

dengan gangguan pemusatan perhatian atau hiperaktif serta mengurangi gejala 

impulsif pada anak autisme. 

Dari hasil penelitian awal didapatkan jumlah penyandang autisme di A Plus 

malang berjumlah 28 siswa dan 6 diantaranya mendapatkan terapi obat 

metilfenidat. 

Berdasarkan latar belakang di atas, peneliti bermaksud melakukan penelitian 

untuk mengetahui perbandingan perbaikan perilaku hiperaktif pada anak autisme 

yang mendapatkan terapi kombinasi metilfenidat dan terapi non farmakologi 

dengan terapi non farmakologi. 

1.2    Rumusan Masalah 

Bagaimana perbandingan perbaikan perilaku hiperaktif pada anak autisme 

yang mendapatkan terapi kombinasi metilfenidat dan terapi non farmakologi 

dengan terapi non farmakologi? 

 

 

 

 



1.3   Tujuan 

1.3.1      Tujuan Umum : 

Mengetahui perbandingan perbaikan perilaku hiperaktif pada anak 

autisme yang mendapatkan terapi kombinasi metilfenidat dan terapi non 

farmakologi dengan terapi non farmakologi 

1.3.2 Tujuan khusus yang ingin di capai dalam penelitian ini adalah: 

a. Mengetahui jumlah penyandang autisme di sekolah A Plus Malang  

b. Mengetahui jenis-jenis terapi yang diberikan di sekolah A Plus 

Malang selain obat metilfenidat 

1.4    Manfaat 

1.4.1 Manfaat Penelitian Secara Klinis 

Dibuktikannya informasi bahwa terdapat perbandingan perbaikan perilaku 

hiperaktif pada anak autisme yang mendapatkan terapi kombinasi metilfenidat dan 

terapi non farmakologi dengan terapi non farmakologi. Sehingga dapat 

memberikan pengetahuan kepada tenaga medis maupun terapis mengenai manfaat 

metilfenidat dalam perbaikan perilaku hiperaktif pada anak autisme. 

1.4.2 Manfaat akademik 

Sebagai acuan bagi penelitian selanjutnya mengenai perbandingan perbaikan 

perilaku hiperaktif pada anak autisme yang mendapatkan terapi kombinasi 

metilfenidat dan terapi non farmakologi dengan terapi non farmakologi. 

1.4.3 Manfaat penelitian bagi masyarakat 

Masyarakat terutama para orang tua dengan anak penyadang autisme 

mengetahui bahwa pemberian metilfenidat dapat mengurangi perilaku hiperaktif 


