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BAB I 

Pendahuluan 

 

1.1 Latar Belakang 

Pada hakekatnya semua anak memiliki kesempatan yang sama untuk 

memperoleh pendidikan. Melalui pendidikan seluruh potensi anak didik 

dapat digali dan dikembangkan secara optimal, baik anak didik yang normal 

maupun berkebutuhan khusus. Menyadari akan pentingnya pendidikan bagi 

seluruh masyarakat, undang undang dasar 1945 menegaskan bahwa, "Salah 

satu tujuan terbentuknya negara Republik Indonesia adalah mencerdaskan 

kehidupan bangsa (UUD 1945 : 2). 

Anak-anak berkebutuhan khusus selama ini hanya bisa bersekolah di 

sekolah-sekolah yang sesuai dengan ketunaannya seperti SLB-A untuk 

sekolah anak tuna netra, SLB-B untuk sekolah anak tuna rungu, SLB-C 

untuk sekolah anak tuna grahita, SLB-D untuk sekolah anak tuna daksa. 

(Alfino, D. 2009). Untuk menuju pendidikan terpadu, yaitu 

mengintegrasikan anak berkebutuhan khusus ke sekolah reguler, namun 

masih terbatas pada anak-anak yang mampu mengikuti kurikulum disekolah 

tersebut dan inklusif merupakan konsep pendidikan yang tidak membedakan 

keragaman karakteristik individu. Dengan adanya program pendidikan 

inklusi ini tidak ada lagi alasan sekolah-sekolah untuk menolak anak 

berkebutuhan khusus untuk bersekolah di sekolah reguler. Dengan demikian 

sekolah inklusi akan menjadi tonggak pertama kemajuan pendidikan yang 

memenuhi kebutuhan layanan pendidikan bagi semua anak, termasuk anak 
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berkebutuhan khusus yang salah satunya adalah anak yang menderita 

Autisme.  

Autisme bukan suatu gejala penyakit tetapi merupakan sindroma 

(kumpulan gejala) dimana terjadi penyimpangan perkembangan sosial, 

kemampuan berbahasa, dan kepedulian terhadap sekitar, sehingga anak autis 

seperti dalam hidup dunianya sendiri. Setiap penyandag autis mempunyai 

kekhasan sendiri-sendiri. Klasifikasi anak autis sangatlah banyak, anak autis 

yang akan dipergunakan dalam penelitian ini adalah anak yang berusia 9-10 

tahun, dimana anak belum dapat berpikir secara logis atau anak-anak yang 

sudah terlihat gejala autis pada awal-awal perkembangannya, seperti 

kemandiriannya dalam melakukan kegiatan sehari-hari pada usianya 

contohnya makan menggunakan sendok, memakai baju seragam, memakai 

kaos kaki dan sepatu, menggunakan kamar mandi dll, anak autis masih 

membutuhkan bantuan orang lain dalam melakukan rutinitas hariannya. 

Dengan demikian kemandirian anak perlu ditingkatkan lagi. Kemandirian 

anak autis dapat ditingkatkan melalui kegiatan bina diri. 

Kegiatan bina diri yang diajarkan atau dilatihkan pada anak autis 

memiliki beberapa aspek yaitu aspek kemandirian yang berkaitan dengan 

aspek kesehatan, makan, dan aspek lainnya yaitu berkaitan dengan 

kebersihan. Beberapa kegiatan rutin harian yang perlu diajarkan meliputi 

kegiatan keterampilan mandi, makan, menggosok gigi, dan ke kamar kecil 

(toilet); merupakan kegiatan yang sangat erat kaitannya dengan aspek 

kesehatan seseorang. Melalui kegiatan bina diri ini anak autis diharapkan 

mampu merawat dirinya sendiri tampa bantuan orang lain. Kegiatan bina 
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diri ini akan dikatakan berhasil jika anak autis memiliki kemandirian setalah 

mengikuti kegiatan bina diri. Untuk mengetahui sejauh mana keberhasilan 

kegiatan bina diri ini maka perlu dilakukan kegiatan analisis terhadap 

kegiatan bina diri dalam meningkatkan kemandirian anak autis.  

Sekolah Dasar Negeri Pandanwangi 3 Malang merupakan salah satu 

Sekolah Dasar yang ditunjuk oleh Diknas Pendidikan Kota Malang pada 

tahun 2007 untuk menjadi Sekolah percontohan bagi anak-anak 

berkebutuhan khusus dan salah satu diantaranya adalah anak autis. (Alfino 

Dimas,2009). Sekolah Negeri Pandanwangi 3 Malang juga memberikan 

kegiatan bina diri bagi anak autis agar memiliki kemandirian secara 

individual dan mampu mengerjakan kegiatan sehari-hari yang sederhana 

tanpa bantuan orang lain. Dengan demikian penulis ingin meneliti terkait 

kegiatan bina diri anak autis untuk mengetahui bagaimana kemandirian anak 

autis sebelum dan sesuadah mendapatkan kegiatan bina diri. Peneliti 

memilih SDN Pandanwangi 3 Malang karena hanya SDN Pandanwangi 3 

yang memberikan kegiatan bina diri kepada anak yang mengalami gangguan 

autis di wilayah kec. Blimbing.  

Berdasarkan latar belakang diatas maka peneliti tertarik untuk 

mengambil judul “Analisis Kegiatan Bina Diri Dalam Membantu 

meningkatkan Kemandirian Anak Autis di Sekolah Dasar Negeri 

Pandanwangi 3 Malang”. 
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1.2 Rumusan Masalah 

  Berdasarkan latar belakang diatas penulis merumuskan rumusan 

masalah sebagai berikut: 

1) Bagaimana proses kegiatan bina diri untuk meningkatkan 

kemandiran anak autis di SDN pandanwangi III Malang? 

2) Bagaimana kemandirian anak autis sebelum dan sesudah melakukan 

kegiatan bina diri yang diajarkan oleh guru SDN pandanwangi III 

Malang? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan rumusan masalah diatas adapun tujuan dari penelitian 

ini, adalah sebagai berikut: 

1) Mengetahui tahapan-tahapan proses kegiatan bina diri siswa autis di 

SDN pandanwangi III Malang 

2) Mengetahui penguatan kemandirian anak autis sebelum mengikuti 

kegiatan bina diri yang diajarkan oleh guru sekolah 

1.4 Manfaat Penelitian 

Manfaat penelitian dibagi menjadi dua yaitu manfaat praktis dan 

secara akademik di antaranya sebagai berikut : 

1) Secara praktis, dapat digunakan sebagai masukan serta sumbangan 

pemikiran bagi praktisi untuk meningkatkan penanganan dalam 

upaya membantu meningkatkan kemandirian siswa autis. 

2) Secara akademik, penelitian ini sebagai acuan untuk peneliti 

selanjutnya 
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1.5 Definisi Istilah 

1.5.1 Bina Diri 

Bina diri adalah kegiatan atau pelatihan yang diberikan pada anak 

berkebutuhan khusus dalam upaya meningkatkan kemandirian anak 

berkebutuhan khusus.  

1.5.2 Autis  

Autis merupakan keadaan atau kondisi ketidak mampuan seseorang 

untuk menolong dirinya dalam berbagai kondisi, baik dari segi interaksi 

sosial maupun kemandiriannya. 

1.5.3 Kemandirian Autis 

Kemandirian anak autis yaiutu kondisi dimana anak tidak mampu 

untuk melakukan kegiatan sehari-hari yang sederhana tanpa bantuan dari 

oranglain. 

 

 

 


