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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang

Pendidikan merupakan suatu tingkatan yang sangat penting dalam 

perkembangan zaman seperti saat ini. Oleh karena itu manusia berhak mendapatkan 

pendidikan dengan lebih memadai guna membentuk masa depan yang layak 

sebagaimana tercantum dalam UUD 1945 Pasal 31 Ayat 1 bahwa setiap warga 

negara berhak mendapat pendidikan, termasuk warga negara yang memiliki 

kelainan fisik, mental, emosional, intelektual, dan sosial. Dengan adanya hal 

tersebut menunjukkan bahwa Anak Berkebutuhan Khusus ( ABK ) memiliki hak 

yang sama persis seperti hak anak normal lainnya. Pada dasarnya Anak 

Berkebutuhan Khusus ( ABK ) akan mendapatkan pendidikan yang sama seperti 

anak warga negara yang lainnya dengan melalui pendidikan inklusi. Menurut 

Pedoman Umum Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif ( 2007 ) Pendidikan inklusif 

merupakan salah satu layanan pendidikan dimana anak-anak berkebutuhan khusus 

mengenyam pendidikan di sekolah-sekolah reguler bersama anak normal lainnya. 

Pendidikan inklusi terdapat Anak Berkebutuhan Khusus ( ABK ) yang 

diklasifikasikan berdasarkan jenis kelainan yaitu kelainan fisik, kelainan mental, 

dan kelainan karakteristik sosial. Sedangkan ABK yang mengalami kelainan mental 

diklasifikasikan menjadi beberapa jenis, salah satunya adalah anak autis. Depdiknas 

dalam Abdul ( 2006꞉43 ) mengemukakan autistic adalah  gangguan perkembangan 

yang dialami seseorang yang kompleks menyangkut aktifitas imajinasi, 

komunikasi, interaksi social. Jadi dapat disimpulkan autis adalah gangguan yang 
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terjadi pada sistem saraf pusat atau otak yang dapat menyebabkan gangguan dalam 

komunikasi, sosialisasi, dan perilaku sehari-hari. 

Fadhil (2010: 20) menyatakan pemeriksaan anak yang menderita Autis 

menggunakan standar internasional autis yaitu ICD-10 International Classification 

of Disease 1993 dan DSM-IV Diagnostic and Statistical Manual 1994. Kriteria 

anak digolongkan autis antara lain: a. Tidak mampu menjalin interaksi sosial yang 

cukup memadai seperti kontak mata sangat kurang, ekspresi muka kurang hidup, 

gerak-gerik kurang tertuju; b. Tidak bisa bermain dengan teman sebaya; c. Tidak 

ada empati dan tidak dapat merasakan apa yang dirasakan orang lain; d. Kurang 

mampu mengadakan hubungan sosial dan emosional yang timbal balik; e. 

Perkembangan bicara terlambat atau sama sekali tak berkembang. Anak autis 

berusaha berkomunikasi secara non verbal; f. Bila anak bicara, maka bicaranya 

tidak dipakai untuk berkomunikasi; g. Sering menggunakan bahasa yang aneh dan 

diulang-ulang. Oleh sebab itu anak autis merupakan anak berkebutuhan khusus 

yang perlu diajar, dididik, dan dilatih di lembaga -lembaga pendidikan luar biasa 

dan lembaga – lembaga regular yang menerapkan sistem pendidikan inklusi. 

Sesuai ciri-ciri diatas setiap anak autis juga memiliki kemampuan dalam hal 

lain. Kemampuan berasal dari kata “mampu” yang mempunyai arti kesanggupan, 

kecakapan, atau kekuatan (Poerwadarminta, 2005: 707). Sedangkan menurut Uno 

(2008), “kemampuan adalah suatu aktifitas seseorang yang dapat dilihat dari sikap, 

perilaku, dan pikiran.” Pada penelitian ini yang dimaksud kemampuan adalah 

kesanggupan atau kecakapan yang dimiliki anak dalam menyelesaikan suatu 

persoalan atau soal yang bisa dilihat dari pikiran, sikap, dan perilakunya.  



3 

 

 
 

Anak autis memiliki berbagai macam kemampuan yang berbeda antara satu 

sama lain. Kemampuan tersebut terdiri dari 3 jenis yaitu kognitif, afektif, dan 

psikomotor. Dalam kemampuan kognitif terdapat berbagai jenis kemampuan, salah 

satunya adalah kemampuan berhitung. Berhitung menurut Kamus Besar Bahasa 

Indonesia adalah melakukan hitungan (seperti menjumlahkan, mengurangi dan 

sebagainya) (Departemen Pendidikan Nasional, 2005, 359).  

Pengertian Berhitung dapat dijabarkan oleh beberapa ahli bahwa berhitung 

berasal dari kata hitung yang mempunyai makna keadaan, setelah mendapat awalan 

ber- akan  berubah menjadi makna yang menunjukkan suatu kegiatan menghitung 

(menjumlahkan, mengurangi, membagi, mengalikan dan sebagainya)´.Sementara 

itu menurut ahli lain, Aritmatika yakni semua hal´ menurut Raodatul Jannah (dalam 

Sari, 2001) tentang penambahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Dari 

beberapa pengertian berhitung diatas dapat disimpulkan bahwa berhitung adalah 

salah satu aspek dalam bidang matematika yang digunakan dalam perhitungan yang 

berkaitan dengan penjumlahan, perkalian, pembagian dan pengurangan dengan 

menggunakan angka dalam bilangan nyata. 

SDN Punten 1 Kota Batu merupakan salah satu SD yang sudah memiliki 

kelas inklusi, di SD tersebut terdapat beberapa murid kelas inklusi yang mengidap 

autis. SDN Punten 1 Kota Batu dalam sistem kurikulumnya sudah menggunakan 

K13 untuk semua siswanya hanya saja dalam pelajaran matematika untuk anak autis 

disesuaikan dengan kemampuan anak tersebut, karena anak autis tersebut memiliki 

taraf kemampuan berhitung yang berbeda-beda. Salah satu kemampuan yang 

diberikan terhadap anak autis adalah kemampuan berhitung.  
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Berdasarkan observasi awal penulis yang dilakukan pada tanggal 14 

November 2017 bahwa anak autis yang terdapat di kelas inklusi SDN Punten 1 Kota 

Batu sebagian besar hanya memahami penjumlahan dengan hasil penjumlahan 

hanya berkisar antara angka 20. Peneliti ingin memilih SDN Punten 1 Kota Batu 

merupakan salah satu SD yang sudah memiliki kelas inklusi dan juga memiliki 3 

orang siswa autis yang meliputi kelas 6 terdapat 1 orang siswa memiliki 

kemampuan berhitung hanya dalam lingkup angka 1 – 10; kelas 5 terdapat 2 orang 

siswa yang memiliki kemampuan sudah bisa menyebutkan angka 1-10 dan salah 

satu siswa autis kelas 5 memiliki kemampuan berhitung yang lebih baik yaitu 

kisaran 1-20. Siswa autis  di SDN Punten 1 rata – rata memiliki gangguan dalam 

konsentrasi mereka pada mata pelajaran yang diajarkan oleh guru kelas inklusi. 

Siswa autis cenderung lebih tertarik dengan dunianya sendiri atau dengan sesuatu 

hal yang menurutnya lebih menarik dari pada materi yang diajarkan oleh guru kelas, 

contohnya seperti suara-suara ketukan pada meja.  

SDN Punten 1 Kota Batu sudah memiliki guru kelas inklusi yang dapat 

menangani anak autis di kelas inklusi. Dengan demikian penulis ingin meneliti 

terkait kemampuan berhitung anak autis yang terdapat di SDN Punten 1 Kota Batu, 

guna mengetahui seberapa kemampuan berhitung anak autis yang terdapat di SD 

tersebut. Peneliti ingin memilih SDN Punten 1 Kota Batu karena SDN Punten 1 

Kota Batu merupakan salah satu SD yang sudah memiliki kelas inklusi dan juga 

memiliki siswa autis yang terbilang lumayan banyak, yaitu 5 orang siswa yang 

meliputi kelas 1 terdapat 3 orag siswa; kelas 4 terdapat 1 orang siswa; dan kelas 6 

terdapat 1 orang siswa, dan juga SDN Punten 1 Kota Batu  sudah memiliki guru 

khusus yang dapat menangani anak autis di kelas inklusi. 
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan 

sebagai berikut : 

1. Bagaimana kemampuan berhitung siswa autis di SDN Punten 1 Kota Batu? 

2. Bagaimana kendala kemampuan berhitung siswa autis di SDN Punten 1 

Kota Batu? 

3. Bagaimana solusi kemampuan berhitung siswa autis di SDN Punten 1 Kota 

Batu? 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang dikemukakan, maka tujuan penelitian 

adalah : 

1. Mendeskripsikan kemampuan berhitung siswa autis di SDN Punten 1 Kota 

Batu 

2. Mendeskripsikan kendala kemampuan berhitung siswa autis di SDN Punten 

1 Kota Batu 

3. Mendeskripsikan solusi kemampuan berhitung siswa autis di SDN Punten 

1 Kota Batu 

D. Manfaat Penelitian 

Dalam penelitian ini peneliti mempunyai harapan memberikan manfaat bagi 

pengembangan ilmu pengetahuan dalam pembelajaran anak autis. Baik bagi 

kepentingan teoritis maupun praktis. Untuk kepentingan teoritis diharapkan dapat 

melengkapi daftar bacaan bagi penelitian sejenis. Adapun beberapa manfaat dari 

penelitian ini adalah: 
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1. Manfaat Teoritis  

  Memberi kontrisbusi berupa pengetahuan tentang bagaimana cara 

memberi pengajaran untuk anak autis, khususnya dalam segi kemampuan 

berhitung anak autis. Sehingga dapat memberikan saran ataupun masukan 

dalam meningkatkan kualitas pembelajaran pada anak berkebutuhan khusus 

dalam hal ini adalah anak autis. Serta dapat meningkatkan mutu pendidikan 

khususnya pada pendidikan inklusi.  

2. Manfaat Praktis  

  Memberikan sumbang pemikiran bagi pengajar(guru) atau lembaga 

pendidikan dalam menangani anak berkebutuhan khusus dalam hal ini adalah 

anak autis. Bagi kepala sekolah dapat dijadikan sebagai masukan untuk 

supervisi terhadap program pengajaran dan kinerja guru khususnya guru dalam 

kelas inklusi yang menangani anak autis. 

E. Batasan Penelitian 

Pembatasan masalah merupakan ruang lingkup peneliti dalam melakukan 

penelitian, sehingga penelitian tersebut dapat memperjelas masalah dalam 

penelitian ini. 

1. Penelitian dilakukan pada anak autis di SDN Punten 1 Kota Batu 

2. Penelitian dilakukan pada kemampuan berhitung anak autis di SDN Punten 

1 Kota Batu 

F. Definisi Operasional 

1. Kemampuan adalah kesanggupan atau kecakapan yang dimiliki anak dalam 

menyelesaikan suatu persoalan atau soal yang bisa dilihat dari pikiran, 

sikap, dan perilakunya. 
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2. Berhitung yaitu salah satu aspek dalam bidang matematika yang digunakan 

dalam perhitungan yang berkaitan dengan penjumlahan, perkalian, 

pembagian dan pengurangan dengan menggunakan angka dalam bilangan 

nyata. 

3. Autis merupakan gangguan yang terjadi pada sistim saraf pusat atau otak 

yang dapat menyebabkan gangguan dalam komunikasi, sosialisasi, dan 

perilaku sehari-hari. 

 


