
8 

BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

A. Kajian Teori

1. Autis

a. Definisi Autis

Autisme didefinisikan sebagai suatu gangguan yang mempengaruhi 

perkembangan dan bersifat kompleks menyangkut aktivitas imajinasi, 

komunikasi dan, interaksi sosial. Gejalanya dapat terlihat ketika anak 

sebelum berumur 3 tahun. Anak penyandang autis mempunyai berbagai 

masalah yang mengganggu dalam berbagai bidang, antara lain dalam bidang 

interaksi sosial, komunikasi, pola bermain, gangguan sensoris, perilaku, dan 

emosi (Suryana, 2004). Kanner (dalam Berkell, 1992) mendeskripsikan 

gangguan ini dengan 3 kriteria umum yaitu adanya gangguan yang meliputi 

hubungan interpersonal, gangguan pada perkembangan bahasa dan 

kebiasaan untuk melakukan pengulangan atau melakukan tingkah laku yang 

sama secara berulang-ulang. 

Menurut Sutadi (2004), autisme sebenarnya adalah suatu gangguan 

perkembangan neurobiologist yang luas atau berat. Terdapat banyak factor 

penyebab seseorang terkena autis. Kemungkinan besar dapat disebabkan 

karena adanya kerentanan genetik, kemudian dipicu oleh faktor-faktor 

lingkungan yang multifaktor, seperti infeksi (rubella, cytomegalovirus) saat 

orang tua masih mengandung anak tersebut, bahan-bahan kimia (pewarna 

makanan, pengawet makanan, perasa makanan dan berbagai food additives 
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lainnya) serta polutan seperti timbal, timah hitam atau air raksa dari ikan 

yang tercemar merkuri sebagai bahan pengawet vaksin. Dikarenakan 

autisme merupakan kelainan genetika yang polimorifis serta dapat 

dipengaruhi oleh faktor lingkungan yang multifaktor, maka dalam 

penanganannya perlu melibatkan banyak bidang keilmuan atau keahlian 

yang ditinjau secara holistik dan komprehensif. 

Safaria (2005: 1), memaparkan bahwa Kenner mendeskripsikan 

gangguan ini sebagai gangguan berbahasa yang ditunjukkan dengan 

penguasaan yang tertunda, ecolalia, mutism, pembalikan kalimat, adanya 

aktifitas bermain yang repetitif dan stereotif, ingatan yang sangat kuat yang 

mempengaruhi ketidak mampuan berinteraksi dengan orang lain. Autisme 

memiliki tanda-tanda sejak masa pertumbuhan awal, Kanner menyebutnya 

dengan infantile autism (autisme pada anak-anak). Lebih lanjut Safaria 

menjelaskan bahwa gejala autisme termasuk ke dalam kategori gangguan 

perkembangan perpasive (perpasive depelopmental disorder). Gangguan 

perkembangan adalah bila terjadi penyimpangan atau keterlamabatan 

perkembangan dan untuk gejala autis biasanya dapat dilihat dengan adanya 

distorsi perkembangan pada fungsi psikologis secara majemuk yang 

meliputi dalam ; perkembangan keterampilan, seperti persepsi daya nilai 

terhadap realitas, perhatian, dan gerakan-gerakan motorik. Seperti yang 

diungkapkan oleh Karyn (2004: 366) menjelaskan bahwa gangguan 

perkembangan perpasif adalah kategori yang telah diciptakan oleh 

American Psychiatric Association yang dapat digunakan sebagai 
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pengelompokkan anak-anak dengan penyimpangan atau hambatan yang 

meliputi perkembangan sosial, bahasa, dan kognitif mereka.  

Kanner dalam Mega (2008:76) mengatakan autisme adalah 

merupakan suatu keadaan yang dialami seseorang serta dapat berpengaruh 

terhadap ketidak mampuan seseorang dalam melakukan kontak sosial 

terhadap lingkungannya, dengan berbagai komunikasi. Anak-anak dengan 

gangguan autistik ini lebih sering menampakkan gejala melalui gangguan 

komunikasi, tidak dapat melakukan komunikasi baik secara verbal maupun 

non verbal, berpotensi menjadi hiperaktif. Dalam memberikan batasan autis 

ini seringkali terjadi kekeliruan, bahwa anak autis sama dengan anak 

tunagrahita, namun pada dasarnya mereka memiliki intelegensi rata-rata, 

dan bahkan berpeluang diatas rata-rata. 

Depdiknas dalam Abdul (2006:43) mengemukakan autistik adalah 

suatu ganguan perkembangan yang dialami oleh seseorang dan bersifat 

kompleks serta menyangkut komunikasi, aktifitas imajinasi, interaksi sosial. 

Anak autistik adalah anak yang mempunyai masalah atau ganguan yang 

mempengaruhi dalam berbagai bidang seperti bidang komunikasi, interaksi, 

sosial, ganguan sensoris, pola bermain, perilaku, dan emosi. Ranuh dalam 

Agus (2004:12) mengatakan autis adalah “gangguan kognitif (kemampuan 

untuk mengerti), gangguan tingkah laku sosial, dan gangguan verbal”. 

Kanner (dalam Jamaris, 2003:81) mengatakan autisme adalah anak 

yang mengalami outstanding fundemental disorder sehingga menyebabkan 

anak tersebut tidak mampu melakukan interaksi terhadap lingkungannya. 
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Anak-anak dengan gangguan autistik ini cenderung lebih menampakkan 

gejala gangguan komunikasi, komunikasi tidak dapat dilakukan dengan baik 

secara tertulis maupun lisan, anak autis memiliki potensi menjadi hiperaktif. 

Menurut Monk dkk, (dalam Joko, 2012:24) autistik berasal dari kata 

“Autos” yang berarti “Aku”. Dalam pengertian non ilmiah dapat 

diinterpretasikan bahwa semua anak yang mengarah pada dirinya sendiri 

disebut autistik. Menurut Tilton, (dalam Joko, 2012:24) bahwa pemberian 

nama autistik karena hal ini berawal dari keyakinan dari “keasyikan yang 

berlebihan” yang terjadi dalam dirinya sendiri. Jadi, autis dapat diartikan 

bahwa anak yang suka menyendiri atau memilik kebahagian dengan 

dunianya sendiri. Sementara menurut Zelan  (dalam Adriana 2007:88) 

berpendapat bahwa individu autistik berbeda dengan individu lain sehingga 

perlu mendapat perhatian lebih dan juga harus didekati dengan pendekatan 

humanistik yang memandang mereka sebagai individu secara utuh dan unik. 

Hartono (2002) menyatakan bahwa autisme bukan hanya masalah yang 

terjadi pada gangguan fungsional. Artinya autisme tidak terjadi akibat salah 

asuh atau salah didik ataupun salah dalam ‘setting’ sosial, tetapi dapat 

didasari karena adanya gangguan organik yang terjadi dalam perkembangan 

otak. 

Menurut Childhood Autism Rating Scale (CARS), autisme dibagi 

menjadi tiga tingkatan, yaitu (Mujiyanti, 2011): 

1) Autis Ringan. Pada kondisi ini anak autisme masih menunjukkan adanya 

kontak mata walaupun tidak berlangsung lama. Anak autisme ini dapat 

memberikan sedikit respon ketika dipanggil namanya, menunjukkan 
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ekspresi-ekspresi muka, dan dalam berkomunikasi dua arah meskipun 

terjadinya hanya sesekali. 

2) Autis Sedang. Pada kondisi ini anak autisme masih menunjukkan sedikit 

kontak mata namun tidak memberikan respon ketika namanya dipanggil. 

Tindakan agresif atau hiperaktif, menyakiti diri sendiri, acuh, dan 

gangguan motorik yang stereopik cenderung agak sulit untuk 

dikendalikan tetapi masih bisa dikendalikan.  

3) Autis Berat. Anak autisme yang berada pada kategori ini menunjukkan 

tindakan-tindakan yang sangat tidak terkendali. Biasanya anak autisme 

memukul-mukulkan kepalanya ke tembok secara berulang-ulang dan 

terus menerus tanpa henti. Ketika orang tua berusaha mencegah, namun 

anak tidak memberikan respon dan tetap melakukannya, bahkan dalam 

kondisi berada di pelukan orang tuanya, anak autisme tetap memukul-

mukulkan kepalanya. Anak baru berhenti setelah merasa kelelahan 

kemudian langsung tertidur. 

b. Karakteristik Autis 

Menurut Handojo (2004: 24), beberapa karekteristik dari perilaku 

autisme pada anak-anak antara lain :  

1) Bahasa / komunikasi meliputi ekspresi wajah yang datar, bicara sedikit, 

atau tidak ada, jarang memaulai dengan komunikasi, tidak menggunakan 

bahasa / isyarat tubuh, tidak meniru aksi atau suara, tampak Tidak 

mengerti arti kata, mengerti dan menggunakan kata secara terbatas, 

Intonasi atau ritme vokal yang aneh. 
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2) Hubungan dengan orang meliputi tidak responsive, tidak ada senyum 

social,  tidak berkomunikasi dengan mata, kontak mata terbatas, tampak 

asik bila dibiarkan sendiri, tidak melakukan permainan giliran, 

genggunakan tangan orang dewasa sebagai alat. 

3) Hubungan dengan lingkungan meliputi bermain refetitif (diulang-ulang), 

marah atau tidak menghendaki perubahan-perubahan, berkembangnya 

rutinitas yang kaku, memperlihatkan ketertarikan yang sangat tak 

fleksibel. 

4) Respon terhadap indera / sensoris meliputi kadang panik terhadap suara-

suara tertentu, sangat sensitif terhadap suara, bermain-main dengan 

cahaya dan pantulan, memainkan jari-jari di depan mata, menarik diri 

ketika disentuh, tertarik pada pola dan tekstur tertentu, sangat in aktif atau 

hiperaktif, seringkali memutar-mutar, membentur-bentur kepala, 

menggingit pergelangan, melompat-lompat atau mengepak-ngepakan 

tangan, atau merespon aneh terhadap nyeri. 

5) Kesenjangan perkembangan perilaku meliputi kemampuan mungkin 

sangat baik atau sangat terlambat, mempelajari keterampilan diluar 

urutan normal, misalnya membaca tapi tak mengerti arti, menggambar 

secara rinci tapi tidak dapat mengancing baju, pintar mengerjakan puzzle, 

tapi amat sukar mengikuti perintah, berjalan pada usia normal, tetapi 

tidak berkomunikasi, lancar membeo suara, tetapi sulit berbicara dari diri 

sendiri, suatu waktu dapat melakukan sesuatu, tapi tidak di lain waktu. 

Adapun karakteristik anak autis dapat dilihat berdasarkan jenis 

masalah serta gangguan yang dialaminya. Hal ini dinyatakan Hadis 
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(2006:46) yang mendeskripsikan enam karakteristik anak autistik sebagai 

berikut: 

1) Masalah di bidang Komunikasi meliputi perkembangan bahasa anak autis 

sangat lambat bahkan tidak ada, gangguan bahasa anak ini menyebabkan 

mereka terlihat seperti tuli, atau tidak bisa bicara. Anak autis juga sering 

mengoceh secara berulang-ulang dengan bahasa yang artinya tidak dapat 

dimengerti. Selain itu, anak autis juga lebih banyak menggunakan bahasa 

tubuh, anak autis sering menariknarik tangan orang lain untuk 

menunjukkan sesuatu atau meminta orang tersebut melakukan apa yang 

diinginkannya. 

2) Masalah di bidang interaksi sosial meliputi dari segi interaksi sosial, anak 

autis tidak dapat melakukan kontak mata dan menghindari tatap muka 

dengan orang lain, tidak tertarik jika diajak bermain bersama teman-

temannya dan lebih suka bermain sendiri. 

3) Masalah di bidang kemampuan Sensoris meliputi Anak autis tidak peka 

sentuhan, bahkan tidak suka dipeluk, bereaksi (spontan menutup telinga) 

bila mendengar suara keras. Selain itu, mereka juga senang mencium dan 

menjilati mainan atau benda yang menarik perhatiannya. 

4) Masalah di bidang pola bermain meliputi anak autis tidak memiliki daya 

imajinasi dan tidak kreatif dalam bermain, mereka tidak suka bermain 

dengan teman sebaya. Anak autis tidak bisa bermain sesuai dengan fungsi 

mainannya, tertarik dengan mainan yang berputar seperti roda sepeda. 

Bila menyukai suatu mainan, maka akan dibawa kemana-mana. 
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5) Masalah perilaku meliputi dari segi perilaku, anak autis sering 

memperlihatkan perilaku yang berlebihan (hiperktif), berputar-putar, 

berlari-lari serta melakukan gerakan tertentu secara beruang-ulang. Anak 

autis juga memiliki tatapan mata yang kosong. 

6) Masalah emosi meliputi dari segi emosi anak autis sering terlihat marah-

marah, tertawa dan menangis tanpa alasan. Bila dilarang, anak autis akan 

mengamuk dan dapat merusak benda-benda yang ada disekitarnya. Anak 

autis juga sering menyakiti diri sendiri (tantrum) misalnya membenturkan 

kepalanya ke dinding. 

c. Problematika dan Faktor Penyebab Autis 

Autisme atau Autism Spectrum Disorder (ASD) adalah gangguan 

perkembangan saraf yang memengaruhi kemampuan anak dalam 

berkomunikasi, interaksi sosial, dan perilaku. Seorang anak disebut sebagai 

penyandang gangguan autisme atau biasa disebut ASD (Autistic Spectrum 

Disorder), apabila ia memiliki sebagian uraian dari gejala-gejala sebagai 

berikut: 

1) Gangguan komunikasi yaitu suatu kecenderungan yang memiliki 

hambatan dalam mengekspresikan diri, sulit bertanya jawab, sering 

mengulangi ucapan orang lain, atau bahkan bicara secara total dan 

berbagai bentuk masalah gangguan komunikasi lainnya.   

2) Gangguan perilaku yaitu adanya perilaku stereotip atau khas seperti 

mengepakkan tangan, melompat-lompat, berjalan jinjit, senang pada 

benda yang berputar atau memutar-mutar benda, mengetuk-ngetukan 
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benda kepada benda lain. Obsesi pada bagian benda yang tidak wajar dan 

berbagai bentuk masalah perilaku yang tidak wajar bagi anak seusianya. 

3) Gangguan interaksi yaitu keengganan seorang anak untuk berinteraksi 

dengan anak-anak sebayanya bahkan seringkai merasa terganggu dengan 

kehadiran orang lain disekitarnya, tidak dapat bermain bersama anak 

lainnya dan lebih senang hidup menyendiri. (Dyah Puspita (2003: 1). 

Penyebab Autisme itu sendiri, menurut para ahli dalam hasil 

penelitiannya menyatakan bahwa bibit autisme telah ada jauh hari sebelum 

bayi yang dilahirkan bahkan sebelum vaksinasi yang didapat oleh ibu hamil 

dilakukan. Patricia Rodier, seorang ahli embrio dari Amerika menyatakan 

bahwa gejala autisme dan cacat lahir itu dapat disebabkan oleh beberapa hal, 

antara lain yaitu terjadinya kerusakan jaringan otak pada janin yang terjadi 

sebelum 20 hari pada saat pembentukan janin didalam rahim. Peneliti lainna, 

Minshew menemukan bahwa anak yang terkena autisme pada bagian 

otaknya yang berfungsi dalam mengendalikan pusat memori dan emosi 

menjadi lebih kecil dari pada anak normal. Penelitian ini membuktikan 

bahwa gangguan perkembangan otak telah terjadi pada semester ketiga saat 

kehamilan atau pada saat kelahiran bayi. 

Menurut Handojo (2004: 15) menyatakan penyebab autisme bisa 

terjadi pada saat kehamilan. Pada tri semester pertama, faktornya dapat  

dipicu karena adanya infeksi (toksoplasmosis, rubella, candida, dsb), 

keracunan logam berat, zat aditif (MSG, pengawet, pewarna), maupun obat-

obatan lainnnya. Selain itu, tumbuhnya jamur secara berlebihan yang 

terdapat didalam usus anak sebagai akibat pemakaian antibotika yang 
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berlebihan dan  dapat berdampak pada kebocoran usus (leaky-gut syndrome) 

serta tidak sempurnanya pencernaan mencerna kasein dan gluten. 

Secara neurobiologis diduga terdapat tiga tempat yang berbeda 

dengan mekanisme yang berbeda yang dapat menyebabkan autisme yaitu: 

1) Gangguan fungsi mekanisme kortikal menyeleksi atensi, akibat adanya 

kelainan pada proyeksi asending dari serebelium dan batang otak.  

2) Gangguan fungsi mekanisme limbic untuk mendapatkan informasi, 

misalnya daya ingat.   

3) Gangguan pada proses informasi oleh korteks asosiasi dan jaringan 

pendistribusiannya. (Handojo, 2004: 14) 

Struktur otak yang tidak normal seperti hydrocephalus juga dapat 

menyebabkan autistik. Selain hal-hal diatas, ada berbagai macam dugaan 

anak autistik disebabkan oleh factor-faktor lingkungan misalnya 

vaccination. Yuwono (2009:32) 

Dari teori-teori diatas maka dapat disimpulkan bahwa autis yaitu 

suatu gangguan yang meyerang saraf pusat yang menyebabkan penderita 

tersebut mengalami kalainan-kelainan sepserti asik dengan duanianya 

sendiri, untuk penderita autis dapat diteksi sejak anak tersebut berumur 3 

tahun. Autis dapat disebabkan oleh beberapa faktor yang sudah ada sejak 

anak autis tersebut masih dalam kandungan. 

2. Kemampuan  

a. Definisi Kemampuan 

Kemampuan dimiliki oleh setiap orang namun dengan kapasitas 

berbeda-beda. Ada sejumlah orang yang sangat pintar mengarang (menulis), 
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cepat memahami sesuatu, mampu melihat penyebab suatu masalah, terampil 

membuat barang yang bagus, cepat memahami keinginan orang lain, mampu 

bekerja sama dengan orang lain, dan lain-lain. Kreitner (2014: 135) 

mengemukakan bahwa kemampuan (ability) adalah tanggung jawab 

karakteristik yang luas dan stabil untuk kinerja maksimal seseorang pada 

tugas fisik dan mental. Pendapat lain juga dikemukakan oleh Subkhi  (2013: 

30) bahwa yang dimaksud dengan istilah kemampuan adalah kapasitas 

seseorang untuk melaksanakan beberapa kegiatan dalam suatu pekerjaan. 

Menurut pendapat Robbins dalam Badeni (2013: 13) mendefinisikan ability 

refers to an individual’s capacity to perform the various tasks in job 

Kemampuan mencakup arti yang luas yaitu keseluruhan potensi yang 

dimiliki seseorang untuk melakukan bervariasi dalam pekerjaan. Berbagai 

kemampuan yang dimiliki manusia ini pada pokoknya dapat diklasifiksaikan 

menjadi kemampuan intelektual dan kemampuan fisik. Berdasarkan teori-

teori para pakar diatas maka dapat disimpulkan bahwa kemampuan adalah 

keseluruhan potensi yang dimiliki seseorang untuk menyelesaikan tugasnya 

dengan baik mengenai tugas fisik dan mentalnya. Kemampuan tersebut ada 

yang dibawa sejak lahir dan ada yang karena belajar dengan tekun. 

Salah satu kemampuan dasar yang dikembangkan adalah 

kemampuan kognitif. Kemampuan kognitif sangat penting bagi anak karena  

berpengaruh pada kemampuan anak dalam menerima, mengolah, 

memahami dan informasi-informasi yang disampaikan kepada anak baik 

secara lisan atau isyarat.  Gunarsa (dalam Munandar, 2001:45) pengertian 

kognitif meliputi aspek-aspek struktur intelek yang digunakan untuk 
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mengetahui sesuatu dan proses kognitif meliputi aspek-aspek persepsi, 

ingatan, pikiran, simbol, penalaran dan pemecahan persoalan.   

Kemampuan kognitif bagi anak bertujuan agar dapat mengelola 

perolehan proses pembelajaran dan bisa menemukan berbagai cara 

memecahkan masalah yang dihadapi anak. Disamping itu juga dapat 

mengembangkan kemampuan berhitung, logika matematika dan 

pengetahuan tentang kemampuan memilah-milah, menghubungkan serta 

mempersiapkan kemampuan berpikir anak secara kritis dan teliti. Menurut 

Jamaris (2003:24) menyebutkan beberapa karakteristik kemampuan kognitif 

yaitu : 1)Sudah dapat memahami jumlah dan ukuran, 2)Tertarik dengan 

huruf dan angka. Ada yang sudah mampu menulisnya atau mengkopinya 

serta menghitungnya, 3)Telah mengenal sebagian besar warna, 4)Mulai 

mengerti tentang waktu, kapan harus pergi ke sekolah dan pulang dari 

sekolah, nama-nama hari dalam satu minggu, 5)Mengenal bidang dan 

bergerak sesuai dengan bidang yang dimilikinya dan 6)Pada akhir usia 6 

tahun anak sudah mulai mampu membaca, menulis dan berhitung.   

b. Jenis-Jenis Kemampuan 

Kemampuan manusia berkembang sesuai kemampuan apa yang 

dikembangkannya, bagaimana seseorang tersebut menilai bahwa 

kemampuan yang akan dikembangkan adalah termasuk potensi dalam 

dirinya. Dalam kenyataanya, kemampuan apapun sangatlah penting untuk 

diasah mengingat satu kemampuan dengan kemampuan dalam diri saling 

beruhubungan. Stephen dalam Badeni (2013: 14) telah mengklasifikasikan 

beberpa jenis kemampuan dalam diri seseorang yaitu: 
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1) Kemampuan Intelektual Kemampuan intelektual adalah kemampuan 

yang diperlukan untuk melaksanakan aktivitas-aktivitas mental. Contoh 

tes IQ (Intelligent quotient) digunakan untuk menegaskan seberapa 

tingkat kemampuankemampuan intelektual umum. Ada 7 dimensi 

kemampuan intelektual, yaitu number aptitude, verbal comprehension, 

perceptual speed, inductive reasoning, spatial visualization memory. 

2) Kemampuan Fisik Kemampuan intelektual lebih besar memainkan peran 

pada pekerjaanpekerjaan yang rumit yang menuntut berbagai persyaratan 

pemrosesan informasi sementara kemampuan fisik lebih banyak 

diperlukan pada aktivitas atau tugas-tugas yang menuntut stamina, 

kecekatan, kekuatan dan keterampilan atau bakat-bakat sejenis. Setiap 

orang memiliki kemampuan fisik dan tingkat stamina yang berbeda-beda. 

Setiap pekerjaan memerlukan persyaratan kemampuan tertentu sesuai 

dengan tuntutan yang diminta oleh pekerjaan yang bersangkutan. 

Dari pengertian diatas maka dapat disimpulkan bahwa kemampuan 

merupakan sesuatu yang dimiliki setiap manusia tetapi memiliki kapasitas 

yang berbeda-beda, kemampuan pada dasarnya dapat dikembangkan sesuai 

dengan kemampuan dan kemauan yang dimiliki seseorang tersebut.  

c. Berhitung 

Berhitung menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah 

melakukan hitungan (seperti menjumlahkan, mengurangi dan sebagainya) 

(Departemen Pendidikan Nasional, 2005, 359). Menurut Paimin (1988) 

Berhitung merupakan sebagai ilmu tentang struktur hubungan, hubungannya 

memerlukan simbol-simbol untuk membantu memanipulasi aturan-aturan 
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melalui operasi yang ditetapkan. Menurut Mahardika (2009) kemampuan 

berhitung adalah usaha melakukan, mengerjakan hitungan seperti: 

menjumlahkan, mengurangi, serta memanipulasi bilangan-bilangan dan 

lambang-lambang matematika. 

Kemampuan berhitung menurut Susanto (2011:98) adalah 

kemampuan yang dimiliki setiap anak untuk mengembangkan 

kemampuannya, karakteristik perkembangannya dimulai dari lingkungan 

yang terdekat dengan dirinya, sejalan dengan perkembangan 

kemampuannya anak dapat meningkat ke tahap pengertian mengenai jumlah 

yang berhubungan dengan penjumlahan dan pengurangan. Matematika pada 

hakekatnya merupakan cara belajar untuk mengatur jalan pikiran seseorang 

dengan maksud melalui matematika seseorang dapat mengatur jalan 

pikirannya Suriasumantri (Ahmad Susanto, 2011:98). Dalam kaitannya, 

salah satu cabang dari matematika ialah berhitung. 

Berhitung merupakan suatu bagian dari matematika yang 

didalamnya terdapat perkalian, pembagian, penjumlahan, dan pengurangan. 

Sebagian besar berhitung memerlukan simbol-simbol yang digunakan untuk 

memanipulasi aturan yang ditetapkan. 

B. Kajian Penelitian Yang Relevan 

1. Penelitian relevan pertama dilakukan pada tahun 2012 yang dilakukan oleh 

Deny Isnan Zaini dengan judul “ Analisis Pembelajaran Matematika Pada 

Anak Autis Kelas VIII di SMP Muhammadiyah 2 Inovasi Malang “. 

Persamaan penelitian yang telah dilakukan dengan penelitian yang akan 
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dilakukan penulis yaitu sama – sama meneliti dan membahas tentang anak 

autis dan membahas tentang keterkaitan dengan matematika. 

Perbedaan yang terdapat pada penelitian yang telah dilakukan dengan yang 

akan dilakukan penulis yaitu subjek penelitiannya adalah sekolah menengah 

pertama (SMP), penelitian lebih merujuk terhadap pembelajaran 

matematika, serta tempat dan waktu pelaksanaan penelitian penelitian. 

Sedangkan penelitian yang akan dilaksanakan subjek peelitiannya adalah 

siswa sekolah dasar (SD) dan penelitian yang akan dilakukan penulis lebih 

terfokus terhadap kemampuan berhitung siswa autis. 

2. Penelitian relevan selanjutnya dilakukan pada tahun 2016 yang dilakukan 

oleh Feni Imadatari dengan judul “ Peningkatan Kemampuan Berhitung 

Pecahan Dengan Media Papan Flanel Menggunakan Model Pembelajaran 

TGT ( Teams Games Tournament ) Pada Siswa Kelas 3 SDN Klampok 02 

Singosari “. Persamaan penelitian yang telah dilakukan dengan penelitian 

yang akan dilakukan penulis yaitu sama – sama membahas tentang 

kemampuan berhitung siswa dan subjek penelitiannya sama yaitu dalam 

lingkup sekolah dasar (SD). 

Perbedaan yang terdapat pada penelitian yang telah dilakukan dengan yang 

akan dilakukan penulis yaitu peneliti lebih menekankan peningkatan dengan 

menggunakan media dan model pembelajaran serta tempat dan waktu 

pelaksanaan penelitian penelitian. Sedangkan penelitian yang akan 

dilaksanakan lebih terfokus hanya kepada analisis kemampuan berhitung 

pada subjek penelitian. 
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C. Kerangka Pikir 

 

 

 

 

 

 

 

Bagaimana kendala 

kemampuan berhitung 

siswa autis SDN 

Punten 1 Kota Batu? 

Bagaimana solusi 

kemampuan berhitung 

di SDN Punten 1 Kota 

Batu? 

Mengetahui kendala dan solusi kemampuan berhitung siswa 

autis di SDN Punten 1 Kota Batu 

Bagaimana 

kemampuan berhitung 

siswa autis SDN 

Punten 1 Kota Batu? 

Analisis Kemampuan Berhitung Siswa Autis  

Kemampuan 

Berhitung  

 

Autis  

 

Kondisi Ideal 

Siswa autis dapat berhitung 

dengan angka 1 sampai dengan 

100 

Kondisi Lapangan 

Siswa autis hanya dapat 

berhitung dengan angka 1 

sampai dengan 20 

Perkalian ( x ) 

Pembagian ( ˸ ) 

Pengurangan ( - ) 

Penjumlahan ( + ) 

Metode Penelitian 

Jenis penelitian ˸ 

Penelitian Kualitatif 

Deskriptif 

Teknik pengambilan data ˸ 

 Observasi, Wawancara, 

Dokumentasi, Triangulasi / 

gabungan 


