
 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. LATAR BELAKANG 

Anak adalah karunia yang diberikan oleh Tuhan kepada umatnya. Setiap 

orang yang telah terikat dalam sebuah institusi perkawinan pasti ingin 

dianugerahi seorang anak. Kehadiran seorang anak dalam sebuah keluarga 

sangat dinanti-nantikan, karena anak adalah penerus generasi keluarga. Namun 

ada kalanya sebuah keluarga diberi anugerah seorang anak tapi tidak seperti 

yang diharapkan yaitu anak dengan kebutuhan-kebutuhan khusus seperti anak 

autis. 

Autis merupakan salah satu kelompok dari gangguan pada anak yang 

ditandai munculnya gangguan dan keterlambatan dalam bidang kognitif, 

komunikasi, ketertarikan pada interaksi sosial dan perilakunya. Dalam bahasa 

Yunani dikenal kata autis, “auto’ berarti sendiri ditujukan kepada seseorang 

ketika dia menunjukkan gejala “hidup dalam dunianya sendiri atau mempunyai 

dunia sendiri” (Galih A, 2008). Autis pada anak-anak berbeda-beda tarafnya, 

dari yang paling ringan sampai yang berat. Autis dapat terjadi pada siapa saja 

tanpa membedakan status sosial maupun ekonomi. Dengan perbandingan 4:1 

pada anak laki-laki. IQ pada anak autisma bisa dari yang rendah sampai IQ yang 

tinggi (Hadis, 2006). 

Menurut Depdiknas 2002 (dalam Hadis, 2006) mengemukakan bahwa 

autistik adalah suatu gangguan perkembangan yang komplek menyangkut 

komunikasi, interaksi sosial dan aktivitas imajinasi dan autistik ialah anak yang 

mempunyai masalah atau gangguan dalam bidang komunikasi, interaksi sosial, 

gangguan sensori, pola bermain, perilaku dan emosi. Autistik merupakan istilah 

untuk anak yang di indikasi ke arah autis (Reber dkk, 2010). Depdiknas 2002 ( 

dalam Hadis, 2006) mendeskripsikan karakteristik anak autis berdasarkan jenis 

masalah atau gangguan yang dialami oleh anak autistik. Ada enam jenis masalah 

atau gangguan yang dialami oleh anak autistik, yaitu masalah komunikasi, 



 
 

interaksi sosial, gangguan sensori, gangguan pola bermain gangguan perilaku 

dan gangguan emosi. Masalah atau gangguan di bidang interaksi sosial, dengan 

karakteristik berupa : anak lebih suka menyendiri, tidak ada kontak mata dengan 

orang lain atau menghindari tatapan muka/mata dengan orang lain, tidak tertarik 

untuk bermain bersama dengan teman (baik sebaya maupun lebih tua dari dia), 

bila diajak bermain anak autistik itu tidak mau atau menjauh. 

Pada penanganan anak autis sering dijumpai terdapat gangguan yang 

ditandai 3 gejala utama yaitu gangguan interaksi sosial, gangguan komunikasi 

dan imajinasi. Diantara ketiga hal tersebut, yang paling penting diperbaiki lebih 

dahulu adalah interaksi sosial. Bila interaksi membaik, seringkali gangguan 

komunikasi dan perilaku akan membaik secara otomatis. Banyak orangtua 

mengharapkan anaknya segera bicara dan akan merasakan sedih jika hal itu 

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

ekolalia, mengulang sesuatu yang didengarnya. Komunikasi juga tidak selalu 

identik dengan bicara. Bisa berkomunikasi non verbal jauh lebih baik 

dibandingkan bicara yang tidak dapat dimengerti artinya (Peeters, 2004). 

Pada dasarnya interaksi sosial sangat dibutuhkan oleh setiap manusia 

karena manusia selalu membutuhkan manusia yang lain dalam kehidupannya 

bermasyarakat. Itulah sebabnya maka H. Bonner dalam bukunya Social 

Pschology memberikan rumusan tentang interaksi sosial adalah suatu hubungan 

antara dua atau lebih individu manusia, di mana kelakuan individu yang satu 

mempengaruhi, mengubah, atau memperbaiki kelakuan individu yang lain, atau 

sebaliknya (Gerungan, 1991).   

Namun demikian berbeda dengan anak autis, mereka memiliki 

keterbatasan. Anak peyandang autis menunjukkan adanya gangguan dalam 

berkomunikasi. Gangguan berkomunikasi tersebut dapat terlihat dalam bentuk 

keterlambatan berbicara, tidak bicara, bicara dalam bahasa yang tidak dapat 

dimengerti atau bicara hanya dengan meniru saja (ekolalia). Ekolali hanya bisa 

dianggap suatu ciri autisme jika muncul pada usia mental yang lebih tinggi. Bagi 

seorang anak penyandang autis dengan usia mental 5 tahun, tidaklah normal jika 

menunjukkan ekolali. Ini mungkin dianggap sebagai “gangguan kualitatif” 

(Peeters, 2004). Selain adanya gangguan komunikasi anak autis juga 



 
 

menunjukkan adanya gangguan interaksi dengan orang yang ada di sekitarnya, 

baik orang dewasa maupun anak sebayanya. Penyandang autis juga 

menunjukkan perilaku yang tidak mencukupi, termasuk dalam melakukan 

interaksi dengan lingkungan yang ada disekitarnya. Kondisi anak autis yang 

berkaitan dengan melakukan interaksi sosial jelas terjadi hambatan-hambatan, 

hambatan tersebut terjadi karena tidak adanya kemampuan seorang anak autis 

untuk menerima rangsangan yang berasal dari luar sehingga terkesan acuh dan 

tidak peduli dengan kondisi yang terdapat disekitarnya. 

Interaksi sosial pada anak autis dapat diklasifikasi menurut tipe interaksi 

sosial. Kerana itu Wing dan Gould (dalam Pusponegoro buku Hadis, 2001) 

mengklasifikasikan anak autis menjadi tiga kelompok, yaitu meliputi grup aloof, 

grup pasif dan grup aktif tapi aneh. Pada grup aloof komunikasi verbal dan non 

verbal sangat terganggu. Anak autis kelihatan seperti anak tuli, tetapi apabila 

mendengar suara yang disukainya maka anak tersebut akan bereaksi dengan 

cepat. Sebagain besar anak ini tetap tidak mau berbicara dan mengalami 

gangguan yang bersifat menetap, misalnya ekolalia (mengulang kata-kata) dan 

menggunakan bahasa yang tidak mudah dipahami oleh orang lain. 

Kelompok ke dua dari klasifikasi anak autis menurut tipe interaksi sosial 

grup pasif. Grup atau kelompok anak jenis ini tidak berinteraksi secara spontan, 

tetapi tidak menolak usaha interaksi dari pihak yang lain bahkan kadang-kadang 

menunjukkan rasa yang senang. Kelompok anak autis jenis ini dapat diajak 

bermain bersama tetapi bersifat pasif. Anak ini dapat meniru bermain, tetapi 

tanpa imajinasi, berulang dan terbatas. Pada kelompok ke tiga dari klasifikasi 

anak autis adalah grup aktif tapi aneh. Pada kelompok ini anak autis dapat 

mendekati orang lain, mencoba berkata dan bertanya tetapi bukan untuk 

kesenangan atau untuk tujuan interaksi sosial secara timbal balik. Kemampuan 

anak ini untuk mendekati orang lain kadang berbentuk fisik, sangat melekat pada 

orang lain walaupun orang lain tersebut tidak menyukainya. 

Pada dasarnya terdapat gejala anak autis, yaitu: pertama terjadi gangguan 

komunikasi verbal maupun non verbal seperti terlambat berbicara, merancau, 

sering meniru (echolalia), sering menarik tangan orang yang ada didekatnya 

agar melakukan sesuatu untuknya. Ke dua, terjadi gangguan interaksi sosial 



 
 

seperti menghindari tatapan mata orang lain, lebih asyik main sendiri dan 

menolak untuk dipeluk. Ke tiga, terjadi gangguan pada perilaku yang berlebihan 

(excessive) misalnya tidak bisa diam dan mengulang-ulang gerakan tertentu atau 

gangguan perilaku kekurangan (deficient) misalnya diam untuk tatapan kosong 

dan bermain secara monoton. Ke empat, terjadi gangguan emosi, yaitu tak ada 

atau kurangnya empati, tertawa-tertawa tanpa sebab, menangis atau marah-

marah sendiri dan sering mengamuk (temper tantrum). Ke lima, terjadi 

gangguan persepsi sensoris seperti suka mencium-cium atau menjilat-jilat benda 

apa saja, tak bisa mendengar suara keras dan ak mau diraba atau disentuh 

(Handojo, 2004). 

Berdasarkan beberapa kondisi tersebut maka seorang anak autis akan 

mengalami kendala dalam melakukan interaksi dengan lingkungan yang ada 

disekitar. Kendala dalam melakukan interaksi sosial tersebut dikarenakan 

seorang anak autis memiliki kecenderungan bersikap acuh terhadap kondisi yang 

sedang terjadi. Pada sisi yang lain seorang anak autis tidak mampu bersosialisasi 

dan berkomunikasi dengan baik dengan kondisi lingkungan di sekitarnya. 

Beberapa kendala seorang anak autis dalam melakukan interaksi sosial yaitu 

dapat diketahui adanya kendala dalam berbahasa sehingga agal sulit untuk 

membangun atau melakukan interaksi sosial.  

Orangtua selayaknya tidak berlarut-larut mengalami kesedihan, karena 

anak mereka membutuhkan peran dari orangtua untuk mendukungnya. Agar 

anak mereka bisa mengatasi masalah dengan keadaan sosial di lingkungannya, 

kebanyakan orangtua memasukkan anaknya ke sekolah yang menerapkan 

program inklusi. Dalam pelaksanaan program inklusi ini, anak autis 

diintegrasikan ke kelas anak normal yang telah diberikan wawasan tentang anak 

autistik, sedangkan untuk anak autistik juga diajar oleh guru kelas untuk anak 

normal tetapi didampingi oleh shadow/guru pembimbing khusus (GPK), (Hadis, 

2006). 

Dalam perkembangannya anak autis yang telah mampu bersosialisasi 

dan berkomunikasi dengan baik dapat dicoba di sekolah inklusi. Di lingkungan 

sekolah inklusi anak-anak dilatih untuk mampu berkomunikasi dan bersosialisasi 

dengan anak-anak normal yang lain. Namun masih banyak masalah yang harus 



 
 

dihadapai anak autis pada sekolah inklusi. Masalah yang sering terjadi yaitu: 

pertama, karena adanya keterbatasan anak autis dalam berbahasa sehingga agak 

sulit mambangun interaksi sosial, yang ke dua, peran orangtua yang salah dalam 

menetapkan strategi bagi perkembangan anaknya. Mereka lebih 

memprioritaskan pada hal-hal yang akademik. Padahal problema anak dengan 

kebutuhan khusus, terutama yang autis adalah komunikasi dan sosialisasi. 

Materi akademik sebenarnya dapat diajarkan kapan saja, asalkan anak telah 

dapat berkomunikasi dengan lancar (Handojo, 2004). 

Sekolah inklusi sendiri adalah layanan pendidikan yang mengikut 

sertakan anak berkebutuhan khusus belajar bersama anak sebayanya di kelas 

reguler yang terdekat dengan tempat tinggalnya. Tujuan dari sekolah inklusi 

adalah memberikan layanan pendidikan khusus kepada anak-anak yang memiliki 

tingkat kesulitan dalam proses pembelajaran akibat kelainan fisik, mental, sosial 

di sekolah-sekolah umum / anak normal (integritas / terpadu) (Dinas Pendidikan, 

2004). 

Salah satu sekolah inklusi yang terdapat di Kota Malang adalah 

Sekolah Dasar X, pada awal terbentuknya sekolah inklusi tersebut ditunjuk 

secara langsung oleh Diknas. Adapun dasar pemilihan Sekolah Dasar X sebagai 

sekolah inklusi yang ditunjuk secara langsung oleh Diknas Kota Malang 

sehingga atas dasar tersebut Sekolah Dasar X dijadikan sekolah inklusi. Selain 

itu Diknas juga menunjuk Sekolah Dasar yang lain sebagai sekolah inklusi. Pada 

tahun 2011 ini di Sekolah Dasar X terdapat sepuluh anak autis yaitu yang 

terdapat di Kelas I sampai Kelas IV. Selain itu di Sekolah Dasar X juga 

menyediakan fasilitas yaitu sebanyak dua ruangan khusus untuk penanganan 

anak autis. Pada ruang yang pertama digunakan untuk terapi kepada anak autis 

yang baru masuk dengan harapan memiliki sedikit kemampuan untuk 

berinteraksi dengan anak yang lain. Adapun untuk ruangan yang ke dua 

digunakan untuk memberikan pelajaran tambahan yaitu musik dengan harapan 

para anak autis mendapatkan stimulus sehingga dapat mengembangkan daya 

kerja otak. 



 
 

Berdasarkan uraian di atas maka penulis ingin mengetahui lebih jauh 

tentang interaksi sosial anak autis di sekolah inklusi, dengan judul penelitian: 

Interaksi Sosial Anak Autis Terhadap Teman Dan Guru di Sekolah Inklusi 

 

B. RUMUSAN MASALAH 

Dari uraian di atas peneliti merumuskan masalah dalam penelitian 

bagaimana interaksi sosial anak autis terhadap teman dan guru ? 

 

C. TUJUAN PENELITIAN 

Penelitian ini bertujuan ingin mengetahui : 

1. Interaksi sosial anak autis dengan guru di sekolah inklusi 

2. Interaksi sosial anak autis dengan teman 

 

D. MANFAAT PENELITIAN 

1. Manfaat Teoritis 

Ada beberapa manfaat yang ingin dicapai dari hasil  peneitian ini. 

Beberapa manfaat tersebut peneliti uraikan sebagai berikut: 

a. Hasil penelitan nanti diharapkan dapat menambah wawasan ilmu 

pengetahuan dan pengembangan ilmu psikologi. 

b. Menambah wawasan pengetahuan tentang anak autis yang berhubungan 

interaksi sosial .  

 

2. Manfaat Praktis 

Sedangkan secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberi 

manfaat riil kepada seluruh element masyarakat yang berhubungan autis. Ada  

pun rincian manfaat tersebut adalah sebagai berikut: 

a. Menambah pemahaman lebih untuk memahami pengertian dari anak yang 

mengalami gangguan autis. 

b. Memberi pemahaman tentang penyebab autis tersebut. 

c. Memberi pengetahuan yang lebih tentang karakteristika dari autis. 


