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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

  

A. Kajian Teori 

1. Anak Berkebutuhan Khusus 

a. Definisi Anak Berkebutuhan Khusus 

Anak berkebutuhan khusus adalah anak yang dalam pendidikan 

memerlukan pelayanan yang spesifik, berbeda dengan anak pada umumnya. 

(Garnida, 2015: 1).  Siswa berkebutuhan khusus ini mengalami hambatan 

dalam belajar dan perkembangan. Oleh sebab itu, mereka memerlukan layanan 

pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan belajar masing-masing siswa. 

Sedangkan menurut Efendi (dalam Nandiyah, 2013: 1), istilah berkebutuhan 

khusus secara eksplisit ditujukan kepada anak yang dianggap mempunyai 

kelainan/penyimpangan dari kondisi rata-rata anak normal umumnya, dalam hal 

fisik, mental maupun karakteristik perilaku sosialnya. 

Dari beberapa pendapat diatas, dapat disimpulkan bahwa anak 

berkebutuhan khusus adalah anak dengan karakteristik yang berbeda dari anak 

pada umumnya dalam hal fisik, emosi maupun mental. Anak berkebutuhan 

khusus memerlukan layanan yang spesifik sesuai dengan kebutuhan masing-

masing anak. Anak berkebutuhan khusus dapat dibedakan menjadi dua kategori 

yaitu permanen dan temporer.  

Anak berkebutuhan khusus yang sifatnya permanen yaitu mereka yang 

mengalami gangguan/kelaian tertentu dari lahir, sedangkan anak berkebutuhan 
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khusus yang sifatnya temporer yaitu anak yang mengalami hambatan 

perkembangan dan belajar yang disebabkan situasi dan kondisi dari lingkungan 

sekitar. Contoh anak berkebutuhan khusus yang sifatnya permanen yaitu 

tunanetra, tunadaksa, tunarungu, tunagrahita dan lain-lain. Sedangkan contoh 

anak berkebutuhan khusus yang sifatnya temporer misalnya korban bencana 

alam, anak punk dan anak yang sulit menyesuaikan diri dari kerusuhan. 

b. Klasifikasi Anak Berkebutuhan Khusus 

Anak berkebutuhan khusus dikelompokkan menjadi anak berkebutuhan 

khusus temporer dan permanen. (Garnida, 2015: 3-4). Anak berkebutuhan 

khusus permanen meliputi : 

1) Anak dengan gangguan penglihatan (Tunanetra)  

a) Anak kurang awas (low vision) 

b) Anak tunanetra total (totally blind) 

2) Anak dengan gangguan pendengaran dan bicara (Tunarungu/wicara) 

a) Anak kurang dengar (hard of hearing) 

b) Anak tuli (deaf) 

3) Anak dengan gangguan kecerdasan (Tunagrahita) 

a) Anak dengan gangguan kecerdasan dibawah rata-rata (Tunagrahita) 

1. Tunagrahita ringan (IQ 50-70) 

2. Tunagrahita sedang (IQ 25-49) 

3. Tunagrahita berat (IQ 25 ke bawah) 
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b) Anak dengan kemampuan intelegensi diatas rata-rata 

1. Giffted dan Genius, anak yang memiliki kecerdasan diatas rata-rata 

2. Talented, anak yang memiliki bakat khusus 

4) Anak dengan gangguan anggota gerak (Tunadaksa) 

a) Anak layuh anggota gerak tubuh (polio) 

b) Anak dengan gangguan fungsi syaraf otak (cerebral palcy) 

5) Anak dengan gangguan perilaku dan emosi (Tunalaras) 

a) Anak dengan gangguan perilaku : taraf ringan, sedang dan berat 

b) Anak dengan gangguan emosi : taraf ringan, sedang dan berat 

6) Anak dengan gangguan belajar spesifik 

a) Anak yang mengalami gangguan perkembangan mencakup gangguan 

motorik dan persepsi, bahasa dan komunikasi, memori dan perilaku 

sosial. 

b) Anak yang mengalami gangguan akademik (membaca, menulis, 

berhitung). 

7) Anak lamban belajar (slow learner) 

a) Anak yang memiliki potensi intelektual sedikit dibawah anak normal. 

b) Anak yang menyelesaikan tugas-tugas akademik terlambat 

dibandingkan teman-teman seusianya. 

8) Anak autis 

a) Autistic Disorder, hambatan verbal dan nonverbal yang sangat parah, 

perilaku yang tidak biasa, yang biasanya disebut “autisme”. 
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b) Asperger Syndrome, secara relatif memiliki bahasa verbal yang bagus, 

dengan masalah bahasa nonverbal yang agak ringan, minat dan 

keterkaitan yang terbatas. 

c) PDD-NOS (Not Otherwise Specified), masalah bahasa nonverbal yang 

tidak memenuhi kriteria PDD disorder yang lain. 

d) Rett’s Disorder, kelainan syaraf yang bersifat degeneratif (mengalami 

kemunduran) yang sangat langka pada anak perempuan. 

e) Childhood Disintegrative Disorder, kelainan yang sangat langka yang 

perlu kehati-hatian dalam membedakannya dengan kondisi degeneratif 

syaraf.   

Dari beberapa klasifikasi anak berkebutuhan khusus diatas, dapat 

disimpulkan bahwa anak berkebutuhan khusus dapat dibedakan menjadi 

beberapa kelompok dengan gangguan penglihatan, pendengaran dan bicara, 

kecerdasan, anggota gerak, perilaku dan emosi, belajar spesifik, lamban belajar 

dan autis. Dalam penelitian ini, guru pendamping membantu proses 

pembelajaran siswa autis jenis Autistic Disorder. 

Siswa autis dengan jenis autistic disorder ini memiliki ciri-ciri yaitu 

mengalami kendala dalam bahasa verbal maupun non verbal. Ia tidak bisa 

mengungkapkan emosi atau segala sesuatu yang ia inginkan. Sebaliknya, ia 

juga tidak bisa memahami apa yang diucapkan oleh orang lain. Ia akan lebih 

memahami apa yang diucapkan orang lain ketika orang tersebut menggunakan 

isyarat atau simbol-simbol tertentu. Ia juga tidak berperilaku seperti anak 

lainnya. Ia lebih agresif dan hiperaktif. 
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2. Anak Autis 

a. Definisi Anak Autis 

Anak autis adalah anak dengan gangguan perkembangan fungsi otak 

yang dapat ditandai dengan adanya kendala dalam interaksi, komunikasi dan 

perilaku yang tidak berkembang seperti anak seusianya. Menurut Garnida 

(2015: 19), autis dari kata “Auto”, yang berarti sendiri, dengan demikian dapat 

diartikan yang hidup dalam dunianya. Anak autis cenderung mengalami 

hambatan dalam komunikasi, perilaku sosial. Sedangkan menurut Lakshita 

(2013: 14), autis adalah gangguan perkembangan yang sangat kompleks pada 

anak yang gejalanya telah timbul sebelum anak itu mencapai umur tiga tahun. 

Sedangkan menurut Baron-Cohen (dalam Lakshita, 2013: 15), pengertian anak 

autis adalah : 

Suatu kondisi mengenai seseorang sejak lahir ataupun saat masa balita, 

yang membuat dirinya tidak dapat membentuk hubungan sosial atau 

komunikasi yang normal. Akibatnya anak tersebut terisolasi dari 

manusia lain dan masuk dalam dunia repetive, aktivitas dan minat yang 

obsesif.  

Dari beberapa pendapat diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa anak 

autis adalah anak dengan gangguan sistem saraf yang kompleks yang 

mengakibatkan seorang anak memiliki beberapa gangguan diantaranya 

perilaku, interaksi sosial dan komunikasi. Anak autis juga mengalami hambatan 

dalam perkembangannya. Namun secara fisik pertumbuhan anak autis tidak 

mengalami kelainan, bahkan anak autis memiliki fisik yang sama seperti anak-

anak normal lainnya. 
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Menurut Lakshita (2013, 72-73), ada tiga jenis perilaku sosial yang 

mencirikan anak penyandang autis diantaranya: 

a) Aloof – bersikap menjauh/menyendiri 

Anak-anak ini tampak sangat pendiam dan suka menyendiri, serta tidak 

berespon terhadap isyarat sosial atau ajakan untuk bercakap dari orang lain. 

Kemampuan anak untuk “joint attention” (memerhatikan sesuatu bersama 

orang lain) tidak berkembang, dan biasanya hanya mendekati orang lain untuk 

memenuhi keinginan mereka. Orang lain bagi mereka bukanlah makhluk sosial, 

tetapi lebih sebagai “alat” untuk mendapatkan benda yang diinginkan. 

b) Passive – bersikap pasif 

Anak-anak ini tampak tidak perduli dengan orang lain, tapi secara umum 

masih dapat diarahkan untuk terlibat dalam kegiatan sosial. Mereka cukup 

patuh dan masih mengikuti ajakan orang lain untuk berinteraksi. Sama seperti 

anak-anak yang “aloof”, anak-anak yang “passive” juga tidak terlalu dapat 

memperhatikan sesuatu bersama orang lain. Mereka juga kurang dapat 

mengungkapkan kehendaknya melalui ekspresi wajah dan isyarat tubuh, dan 

sebaliknya juga sulit memahami isyarat tubuh orang lain. 

c) Active and Odd – bersikap aktif tetapi “aneh”  

Anak-anak ini senang bersama orang lain, terutama dengan orang dewasa. 

Mereka mendekati orang lain untuk berinteraksi, tetapi caranya agak “tidak 

biasa”. Misalnya, mereka mendatangi seorang yang tidak mereka kenal dan lalu 

mereka sentuh. Mereka juga mungkin berusaha bercakap-cakap dengan 

seseorang, tapi sayangnya masih belum berkelanjutan, karena mereka 
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cenderung terpaku pada minat tertentu yang kurang disukai orang lain. Sama 

dengan anak-anak “aloof” dan “passive”, mereka juga kurang memiliki 

kemampuan untuk “membaca” isyarat sosial yang penting untuk berinteraksi 

secara efektif. 

Dari penjelasan diatas dapat dijelaskan kembali bahwa siswa autis 

mempunyai ciri-ciri yang menonjol pada perilaku sosialnya yang terbagi 

menjadi tiga jenis yaitu aloof (bersikap menyendiri), passive (bersikap pasif) 

dan active and ood (aktif tapi aneh). Siswa autis memiliki ciri khas lebih suka 

menyendiri atau menjauh dari lingkungan karena mereka tidak mudah 

beradaptasi dengan lingkungan sekitar. Siswa autis lebih suka menarik diri dari 

lingkungan karena mereka lebih suka dengan dunia mereka sendiri tanpa 

memperdulikan orang lain. Mereka tidak mudah untuk merespon ketika orang 

lain mengajak untuk berbicara. Siswa autis tidak dapat memahami bagaimana 

menghadapi lingkungan sekitar. Sehingga siswa dengan autisme cenderung 

tidak memiliki banyak teman. 

Siswa autis kesulitan untuk mengekspresikan emosi seperti merasa 

senang maupun sedih. Mereka juga kesulitan untuk mengungkapkan segala 

sesuatu yang mereka inginkan. Sebalikny\a, mereka juga tidak mudah 

memahami apa yang diungkapkan oleh orang lain. Namun tidak semua siswa 

dengan autisme bersikap acuh terhadap orang lain. Sebagian dari mereka juga 

ada yang berusaha untuk mendekat meskipun dengan orang yang baru mereka 

kenal. Siswa dengan autisme berusaha untuk bercakap-cakap sedikit untuk 

sekedar basa-basi. Namun hal ini tidak berkelanjutan karena minat mereka tidak 
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terlalu disukai oleh orang lain. Hal ini dikarenakan siswa dengan autisme tidak 

mudah untuk memahami isyarat yang diberikan oleh orang lain agar 

pembicaraan menjadi lebih efektif. 

Perilaku sosial siswa autis memang berbeda dengan siswa reguler. 

Mereka lebih menutup diri dan enggan untuk beramah tamah dengan teman-

teman lainnya. Siswa dengan autisme akan mendekat kepada orang yang baru 

dikenal sekalipun, apabila mereka menginginkan sesuatu dari orang tersebut. 

Misalkan orang yang baru ia kenal terlihat membawa benda yang ia sukai. 

Maka ia akan mendekatinya dengan tujuan ingin meminta benda yang dibawa 

oleh orang tersebut. Untuk selanjutnya ia tidak akan terlalu banyak 

berkomunikasi karena ia sudah mendapatkan apa yang ia inginkan. 

b. Faktor Penyebab Anak Autis 

Penyebab autis adalah gangguan neurobiologis yang mempengaruhi 

fungsi otak sehingga anak tidak mampu berinteraksi dan berkomunikasi dengan 

dunia luar secara efektif. (Lakshita, 2013: 14). Faktor-faktor penyebab anak 

autis menurut Lakshita (2013: 27-28) sebagai berikut : 

a) Genetik 

Menurut National Institute Of Health, keluarga yang memiliki satu anak 

autis memiliki peluang 1-20 kali lebih besar untuk melahirkan anak yang juga 

autis. Penelitian pada anak kembar menemukan, jika salah satu anak autis, 

kembarannya kemungkinan besar memiliki gangguan yang sama. Secara umum 

para ahli mengidentifikasi 20 gen yang menyebabkan gangguan spectrum autis. 
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Gen tersebut berperan penting dalam perkembangan otak, pertumbuhan otak, 

dan cara sel-sel otak berkomunikasi. 

b) Pestisida 

Paparan pestisida yang tinggi juga dihubungkan dengan terjadinya autis. 

Beberapa riset menemukan, pestisida akan mengganggu fungsi gen di sistem 

saraf pusat. Menurut Dr Alice Mao, professor psikiatri, zat kimia dalam 

pestisida berdampak pada mereka yang punya bakat autis. 

c) Obat-obatan 

Bayi yang terpapar obat-obatan tertentu ketika dalam kandungan 

memiliki resiko lebih besar mengalami autis. Obat-obatan tersebut termasuk 

valproic dan thalidomide. Thalidomide adalah obat generasi lama yang dipakai 

untuk mengatasi gejala mual dan muntah selama kehamilan, kecemasan serta 

insomnia. Sementara itu, valproic acid adalah obat yang dipakai untuk 

penderita gangguan mood dan bipolar disorder. 

d) Usia Orang tua 

Semakin tua usia orang tua saat memiliki anak, semakin tinggi pula 

resiko anak tersebut menderita autis. Penelitian yang dipublikasikan tahun 2010 

menemukan, perempuan usia 40 tahun memiliki resiko 50 persen memiliki anak 

autis dibandingkan dengan perempuan berusia 20 sampai 29 tahun. 

e) Perkembangan Otak 

Area tertentu di otak, termasuk serebral korteks dan cerebellum yang 

bertanggung jawab pada konsentrasi, pergerakan dan pengaturan mood, 
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berkaitan dengan autis. Ketidakseimbangan neurotransmiter, seperti dopamin 

dan serotonin, di otak juga dihubungkan dengan autis. 

Sedangkan menurut Sastry dkk (dalam Santoso, 2012: 44), dijelaskan 

beberapa faktor yang menyebabkan autisme yaitu : 

a) Genetik 

Dari perspektif genetika, jika seorang anak menderita autism, terdapat 

resiko besar bahwa anak lain yang lahir dari orang tua sama akan memiilikinya 

juga (berdasarkan rasio dasar 0,7 persen, kemungkinan saudara-saudaranya 

sekandung adalah 4 sampai 10 persen). Pada anak kembar kemungkinan resiko 

mengalami autisme juga besar.   

b) Sistem kekebalan tubuh 

Antibodi adalah protein yang dibuat oleh tubuh untuk melawan infeksi. 

Kadang antibodi keliru melawan sel sehat tubuhnya sendiri, menghasilkan 

gangguan otoimun seperti arthritis rheumatoid atau lupus. 

c) Gangguan media lainnya 

Gangguan Rett, luka dalam di kepala, tumor otak, infeksi otak, 

keracunan otak dan kondisi-kondisi lain harus dipertimbangkan juga. 

d) Stress kehamilan 

Riset menemukan bahwa ibu hamil yang mengalami stres berpotensi 

meningkatkan kemungkinan anaknya mengalami autisme di usia anak-anak. 

Stres kehamilan juga dapat mengarah pada gangguan belajar dan sistem 

kekebalan tubuh, mereduksi jumlah kondisi saraf bagi perkembangan otak, 
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khususnya di wilayah otak yang kemudian menjadi kurang aktif pada individu 

autis. 

Dari beberapa penjelasan diatas, dapat disimpulkan bahwa faktor-faktor 

penyebab anak autis meliputi genetik, ibu yang mengalami stres pada saat 

hamil, obat-obatan dan lain-lain. Riwayat keluarga dapat mempengaruhi 

penyebab anak autis misalnya jika dalam satu keluarga terdapat anak autis 

(saudara kandung), maka kemungkinan besar ibu akan melahirkan lagi anak 

autis. Kemudian terlalu sering mengkonsumsi obat-obatan tertentu pada saat 

hamil juga akan mempengaruhi kondisi perkembangan janin. 

Ibu yang mengalami stress pada saat hamil juga akan mengakibatkan 

kondisi janin tidak berkembang dengan baik. Hal ini dikarenakan janin yang 

ada dalam kandungan akan merespon apa yang dialami oleh ibu yang sedang 

dalam kondisi stress. Sehingga ketika ibu mengalami stress pada saat 

mengandung akan mengakibatkan kemungkinan anaknya akan mengalami 

autisme.  

c. Karakteristik Anak Autis 

Banyak sekali variasi gejala yang diperlihatkan oleh anak autis. Selain 

gejalanya yang bervariasi tetapi tingkat keparahan dari gejalanya juga sangat 

bervariasi juga. Menurut Garnida (2015: 20) berikut ciri-ciri atau karakteristik 

anak autis. 

a) Mengalami hambatan didalam bahasa. 

b) Kesulitan dalam mengenal dan merespon emosi dengan isyarat sosial. 

c) Kekakuan dan miskin dalam mengekspresikan perasaan. 
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d) Kurang memiliki perasaan dan empati. 

e) Sering berperilaku diluar kontrol dan meledak-ledak. 

f) Secara menyeluruh mengalami masalah dalam perilaku. 

g) Kurang memahami akan keberadaan dirinya sendiri. 

h) Keterbatasan dalam mengekspresikan diri. 

i) Berperilaku monoton dan mengalami kesulitan untuk beradaptasi dengan 

lingkungan. 

Sedangkan menurut Power (dalam Lakshita, 2013: 15), karakteristik 

anak dengan autis adalah adanya enam gangguan dalam bidang, yaitu sebagai 

berikut. 

a) Interaksi sosial 

b) Komunikasi (bahasa dan bicara) 

c) Perilaku-emosi 

d) Pola bermain 

e) Gangguan sensorik dan motorik 

f) Perkembangan terlambat atau tidak normal 

Dari beberapa pendapat para ahli diatas, dapat diketahui bahwa anak 

autis mempunyai beberapa karakteristik yang sangat terlihat dalam segi 

interaksi, komunikasi dan perilakunya. Dalam segi interaksi, anak autis sangat 

sulit untuk membaur dengan teman-teman sebayanya. Mereka cenderung 

individual dan menarik diri dari pergaulan. Kemudian dari segi komunikasi, 

anak autis sangat susah untuk diajak berkomunikasi atau berbicara. Ketika 

diajak berbicara mereka sulit untuk melakukan kontak mata secara langsung. 
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Anak autis juga mengalami gangguan pada keterampilan berbicara. Oleh sebab 

itu, mereka sangat susah untuk memulai pembicaraan dengan orang 

disekitarnya. Sedangkan dari segi perilaku, anak autis sangat sulit untuk 

mengontrol emosinya. Terkadang mereka menangis dan tertawa secara tiba-tiba 

(tantrum). Ketika menangis dan marah, anak autis sangat sulit untuk 

dikendalikan. 

Anak autis juga tertarik dengan benda-benda yang dianggapnya menarik 

untuk dibuat mainan. Hal ini dikarenakan anak autis lebih suka bermain 

daripada diminta untuk belajar. Mereka juga mempunyai ketertarikan yang 

lebih terhadap suatu benda apabila benda tersebut dianggapnya menarik. Anak 

autis akan memainkan benda yang dianggapnya menarik dengan 

memainkannya secara berulang-ulang. 

Perilaku anak dengan autisme tidak seperti perilaku anak pada 

umumnya. Mereka sering berperilaku aneh seperti tiba-tiba berlari-lari sendiri 

tanpa ada teman, tertawa-tawa sendiri dan lain-lain. Anak autis juga sulit untuk 

patuh terhadap peraturan. Mereka akan patuh jika diingatkan tentang peraturan. 

Akan tetapi hal ini tidak akan bertahan untuk waktu lama. Mereka akan berulah 

kembali apabila mereka merasa bosan. Anak autis akan merasa sangat tertekan 

apabila mereka diberikan hukuman karena tidak mematuhi peraturan. Oleh 

karena itu, sebaiknya anak autis harus diberikan pengertian dan kesadaran 

dengan melatih mereka untuk menaati peraturan yang ada. 
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d. Terapi Anak Autis 

Anak dengan gangguan autisme mempunyai terapi-terapi khusus untuk 

membantu menghilangkan atau mengurangi gejala-gejala yang ada pada diri 

anak autisme dengan beberapa terapi khusus yang dijelaskan oleh Lakshita 

(2013: 44-50) sebagai berikut : 

a) Terapi makanan 

Umumnya terapi makanan dilakukan dengan cara diet. Perlu 

diperhatikan umumnya anak dengan gangguan autis umumnya sangat alergi 

terhadap beberapa makanan. Pengalaman dan perhatian orangtua dalam 

mengatur makanan dan mengamati gejala yang timbul akibat makanan tertentu 

sangat bermanfaat dalam terapi selanjutnya. Terapi disesuaikan dengan gejala 

utama yang timbul pada anak. 

Berbagai diet sering direkomendasikan untuk anak dengan gangguan 

autis. Pada umumnya orangtua mulai dengan diet tanpa glutein dan kasein, 

yang berarti menghindarkan makanan dan minuman yang mengandung glutein 

dan kasein. Makanan yang dihindari antara lain : 

1) Makanan yang mengandung glutein seperti semua makanan dan minuman 

dari terigu dan oat misalnya roti, mie, kue-kue, cake, biscuit, kue kering, 

pizza dan sebagainya. 

2) Produk-produk lain seperti soda kue, baking soda, kaldu instan, saus tomat 

dan saus lainnya. 

3) Makanan sumber kasein yaitu susu dan hasil olahnya misal es krim, keju, 

mentega, yogurt dan lain-lain. 
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b) Terapi perilaku 

Terapi perilaku berupaya untuk melakukan perubahan pada anak autistik 

dalam arti perilaku yang berlebihan dikurangi dan perilaku yang berkekurangan 

(belum ada) ditambahkan. Dalam terapi ini, fokus penanganan terletak pada 

pemberian reinforcement positif setiap kali anak berespon benar sesuai instruksi 

yang diberikan. Tidak ada hukuman dalam terapi ini, akan tetapi bila anak 

berespon negatif (salah/tidak tepat) atau tidak berespon sama sekali maka ia 

tidak dapat reinforcement positif yang ia sukai tersebut. 

Secara lebih teoritis, prinsip dasar terapi ini dapat dijabarkan sebagai A-

B-C yakni A (antecedent) yang diikuti dengan B (behavior) dan diikuti dengan 

C (consequence). Antecedent (hal yang mendahului terjadinya perilaku) berupa 

instruksi yang diberikan oleh seseorang kepada anak autis. Melalui gaya 

pengajarannya yang terstruktur, anak autis kemudian memahami behavior 

(perilaku) apa yang diharapkan dilakukan olehnya sesudah instruksi tersebut 

diberikan, dan perilaku tersebut diharapkan cenderung terjadi lagi bila anak 

memperoleh consequence (konsekuensi perilaku atau kadang berupa imbalan) 

yang menyenangkan. 

Tujuan dari penanganan ini terutama adalah untuk meningkatkan 

pemahaman dan kepatuhan anak terhadap aturan. Terapi ini umumnya 

mendapatkan hasil yang signifikan bila dilakukan secara intensif, teratur dan 

konsisten pada usia dini. 
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c) Terapi wicara 

Terapi wicara adalah profesi yang bekerja pada prinsip-prinsip dimana 

timbul kesulitan berkomunikasi atau gangguan pada berbahasa dan berbicara 

bagi orang dewasa maupun anak. Terapi wicara dapat diminta untuk 

berkonsultasi dan konseling mengevaluasi; memberikan perencanaan maupun 

penanganan untuk terapi dan merujuk sebagai bagian dari tim penanganan 

kasus. 

Artikulasi atau pengucapan menjadi kurang sempurna karena adanya 

gangguan, latihan untuk pengucapan diikutsertakan cara dan tempat 

pengucapan. Kesulitan pada artikulasi atau pengucapan, biasanya dapat dibagi 

menjadi substation (penggantian). Misalnya rumah menjadi lumah, l/r; 

omission (penghilangan), misalnya sapu menjadi apu, distortion (pengucapan 

untuk konsonan terdistorsi), indistinct (tidak jelas), dan addition (penambahan). 

Untuk articulatory apraxia, latihan yang dapat diberikan antara lain 

proprioceptive neuromuscular. 

Peran khusus dari terapi wicara adalah mengajarkan suatu cara untuk 

berkomunikasi dengan cara mengajarkan atau memperbaiki kemampuan untuk 

dapat berkomunikasi secara verbal yang baik dan fungsional. Termasuk bahasa 

reseptif/ekspresi-kata benda, kata kerja, kemampuan memulai pembicaraan, dan 

lain-lain. Penggunaan alat bantu (Augmentative Communication): gambar atau 

simbol atau bahasa isyarat sebagai kode bahasa. Misalnya penggunaan alat 

bantu sebagai jembatan untuk nantinya berbicara menggunakan suara (sebagai 
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jembatan bagi yang verbal). Atau, alat bantu itu sendiri sebagai bahasa bagi 

yang memang non verbal. 

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa beberapa terapi untuk 

anak autis diantaranya terapi makanan, terapi perilaku dan terapi wicara. Terapi 

ini mempunyai tujuan untuk mengurangi gejala atau gangguan yang ada pada 

anak autis dan menambahkan perilaku yang belum ada agar menjadi lebih baik 

lagi. Dengan adanya terapi makanan, diharapkan gejala-gejala yang timbul 

akibat alergi makanan tertentu dapat berkurang. Kemudian dengan adanya 

terapi perilaku, diharapkan anak autis dapat belajar mematuhi peraturan-

peraturan yang ada di masyarakat maupun di sekolah. Mereka dilatih untuk 

terbiasa mematuhi peraturan yang ada agar mereka dapat mengontrol segala 

tindakan yang mereka lakukan. Namun pada terapi perilaku tidak terdapat 

punishment, akan tetapi jika siswa autis tidak merespon sama sekali apa yang 

telah diinstruksikan, maka ia tidak akan mendapatkan sesuatu yang ia inginkan 

atau ia sukai.  

Terapi wicara bertujuan untuk melatih anak autis dalam hal bicaranya 

agar ia lebih jelas dalam mengucapkan kata atau kalimat (artikulasi) agar  

mampu berkomunikasi dengan baik. Dalam memberikan terapi wicara pada 

siswa autis, shadow dapat menggunakan alat bantu berupa gambar atau 

instruksi sebagai jembatan agar siswa autis tersebut dapat berbicara dengan 

mudah. Shadow dapat melatih secara sederhana dengan memulai melatih 

mereka untuk mengucapkan huruf vokal (a,i,u,e,o). 
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3. Pembelajaran  

a. Definisi Pembelajaran 

Pembelajaran menurut Sugiyono dkk (dalam Irham, 2013: 131), 

didefinisikan sebagai sebuah kegiatan guru mengajar atau membimbing siswa 

menuju proses pendewasaan diri. Berbeda dengan pendapat tersebut, 

pembelajaran dapat dipahami sebagai sebuah aktivitas yang dilakukan oleh 

guru dalam mengelola dan mengatur pembelajaran di kelas dengan sebaik-

baiknya agar terciptanya proses belajar dalam diri siswa. Sedangkan menurut 

Gagne (dalam Khanifatul, 2013: 14), instruction atau pembelajaran adalah 

suatu sistem untuk membantu proses belajar siswa, yang berisikan serangkaian 

peristiwa yang dirancang, disusun sedemikian rupa untuk mempengaruhi dan 

mendukung terjadinya proses belajar siswa yang bersifat internal. 

Selain pengertian-pengertian tentang pembelajaran yang telah 

disebutkan, Sugihartono dkk (dalam Irham dkk, 2013: 131), mendefinisikan 

pembelajaran secara lebih operasional, yaitu sebagai suatu upaya yang 

dilakukan pendidik atau guru secara sengaja dengan tujuan menyampaikan ilmu 

pengetahuan, dengan cara mengorganisasikan dan menciptakan suatu sistem 

lingkungan belajar dengan berbagai metode sehingga siswa dapat melakukan 

kegiatan belajar secara lebih optimal. Pembelajaran memiliki tujuan-tujuan 

tertentu yang akan dicapai dengan memanfaatkan lingkungan sebagai media 

dan sarana belajar bagi siswa. 

Dari beberapa pendapat diatas dapat disimpulkan pengertian 

pembelajaran yaitu proses sosialisasi terhadap teori-teori yang dipelajari serta 
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proses interaksi yang dilakukan antara siswa dan guru. Dalam proses 

pembelajaran, guru menyampaikan materi kepada siswa dengan menggunakan 

beberapa teknik, strategi, metode maupun model pembelajaran agar tercapainya 

tujuan pembelajaran. Dalam menyampaikan materi pembelajaran, tidak mudah 

bagi guru pendamping siswa berkebutuhan khusus seperti siswa autis untuk 

dapat dipahami dengan baik oleh siswa autis tersebut. Guru harus memahami 

kekurangan siswa agar dapat menggunakan strategi atau metode-metode khusus 

untuk siswa autis.  

Pembelajaran yang cocok untuk siswa autis yaitu pembelajaran yang 

aktif dan menyenangkan. Aktif disini dapat diartikan guru harus bisa menarik 

perhatian siswa autis agar ia terlibat dalam pembelajaran misal dengan 

menggunakan media pembelajaran yang menarik. Sedangkan menyenangkan 

disini dapat diartikan guru harus membuat pembelajaran yang menyenangkan 

dan tidak monoton misal dengan menggunakan permainan yang bertujuan 

untuk melatih konsentrasi kemudian agar siswa tidak merasa bosan dengan 

pembelajaran. Guru juga dapat membuat pembelajaran yang aktif dan 

menyenangkan dengan pembelajaran out door. 

b. Metode Pembelajaran 

Dalam proses pembelajaran, guru menggunakan beberapa metode 

pembelajaran untuk memudahkan guru dalam memberikan pelajaran kepada 

siswa.  Menurut Sugiyono dkk (dalam Irham, 2013: 133), metode pembelajaran 

merupakan sebuah perencanaan dan pelaksanaan prosedur dan langkah-langkah 

pembelajaran yang tersusun secara teratur untuk melakukan proses 
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pembelajaran sampai pada metode penilaian atau evaluasi yang akan dilakukan. 

Metode pembelajaran terdiri dari beberapa jenis dengan masing-masing 

kelebihan dan kekurangannya. Menurut Irham dkk (2013: 134), metode-metode 

pembelajaran yang umum digunakan sebagai berikut. 

a) Metode Ceramah 

Menurut Sugihartono dkk (dalam Irham, 2013: 134), metode ceramah 

merupakan metode pembelajaran yang dilakukan oleh guru kepada siswa 

dengan cara guru menyampaikan materi pelajaran secara bahasa lisan. 

b) Metode Latihan 

Metode latihan merupakan metode pembelajaran yang dilakukan oleh 

guru dalam menyampaikan materi pelajaran dengan cara menanamkan 

keterampilan-keterampilan tertentu yang dilakukan melalui kegiatan-kegiatan 

latihan. 

c) Metode Diskusi dan Tanya Jawab 

Metode diskusi sering kali disatukan dengan metode Tanya jawab. 

Menurut Sugihartono dkk (dalam Irham, 2013: 135), metode diskusi merupakan 

metode pembelajaran yang dilakukan guru dengan cara memberikan 

permasalahan tertentu kepada siswa dan siswa diminta untuk memecahkan 

masalah tersebut secara kelompok. 

Metode Tanya jawab merupakan cara penyajian materi pelajaran yang 

dilakukan oleh guru melalui bentuk pertanyaan-pertanyaan yang harus dijawab 

oleh siswa. 
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d) Metode Karyawisata 

Menurut Sugihartono dkk (dalam Irham, 2013: 135), metode 

karyawisata merupakan metode penyampaian materi pelajaran dengan cara 

membawa langsung siswa ke objek di luar kelas atau lingkungan kehidupan 

nyata. 

e) Metode Demonstrasi 

Menurut Sugihartono dkk (dalam Irham, 2013: 136), metode 

demonstrasi merupakan metode pembelajaran yang dilakukan oleh guru dengan 

cara memperlihatkan suatu proses atau cara kerja satu benda yang berkaitan 

dengan bahan dan materi pelajaran. 

f) Metode Sosiodrama dan Bermain Peran 

Metode sosiodrama merupakan metode pembelajaran yang dilakukan 

guru dengan cara memberi kesempatan kepada siswa untuk melakukan kegiatan 

memainkan peran tertentu yang ada dalam kehidupan sosial secara nyata. 

Metode bermain peran adalah metode pembelajaran yang digunakan 

guru melalui pengembangan imajinasi dan penghayatan siswa dengan cara 

siswa memerankan suatu tokoh, baik tokoh yang berupa benda mati maupun 

tokoh hidup. 

g) Metode Pemberian Tugas dan Resitasi 

Metode pemberian tugas merupakan metode pembelajaran yang 

dilakukan guru dengan cara memberi tugas kepada siswa untuk dikerjakan. 

Sedangkan resitasi merupakan bentuk pembelajaran yang berupa tugas kepada 
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siswa untuk membuat laporan atas pelaksanaan tugas yang telah diberikan oleh 

guru sebelumnya. 

h) Metode Eksperimen 

Menurut Sugihartono dkk (dalam Irham, 2013: 137), metode 

eksperimen adalah metode pembelajaran yang digunakan oleh guru dalam 

bentuk pemberian kesempatan pada siswa untuk melakukan sebuah proses atau 

percobaan. 

i) Metode Proyek 

Menurut Sugihartono dkk (dalam Irham, 2013: 138), metode proyek 

merupakan sebuah metode pembelajaran dalam bentuk guru menyampaikan dan 

menyajikan kepada siswa materi pelajaran yang bertitik tolak dari suatu 

masalah yang selanjutnya akan dibahas dari berbagai sisi atau sudut pandang 

yang relevan sehingga diperoleh pemecahan secara menyeluruh dan bermakna. 

Dari beberapa penjelasan diatas terdapat beberapa metode pembelajaran 

yang terdiri dari metode ceramah, diskusi dan tanya jawab, karyawisata, latihan, 

demonstrasi, eksperimen, sosiodrama dan bermain peran, pemberian tugas dan 

resitasi, metode proyek. Dalam pembelajaran di kelas, guru dapat menggunakan 

metode ceramah dan metode demonstrasi untuk siswa autis. Metode ceramah 

digunakan guru untuk menjelaskan materi agar siswa mudah memahami 

penjelasan dari guru. Metode demonstrasi biasanya digunakan oleh guru saat 

menjelaskan materi yang perlu menggunakan media seperti benda konkrit 

ataupun gambar agar siswa lebih memahami materi secara langsung. 
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Penggunaan metode pembelajaran dalam membantu siswa autis untuk 

belajar sangat diperlukan. Hal ini dikarenakan dengan menggunakan metode 

pembelajaran, siswa autis akan lebih mudah untuk memahami materi yang 

dijelaskan oleh shadow. Mengingat bahwa siswa autis sangat sulit untuk 

memahami sesuatu yang abstrak. Mereka lebih mudah memahami sesuatu 

apabila diberikan penjelasan dengan diberikan contoh terlebih dahulu. Shadow 

harus bisa menggunakan metode pembelajaran yang cocok untuk mengajari 

siswa autis untuk belajar membaca, menulis maupun berhitung.  

c. Langkah-langkah Pembelajaran 

Menurut Piaget (dalam Dimyati dkk, 2013: 14-15), pembelajaran terdiri 

dari empat langkah berikut : 

a) Langkah satu, menentukan topik yang dapat dipelajari oleh anak sendiri. 

Penentuan topik tersebut dibimbing dengan beberapa pertanyaan, seperti 

berikut : 

“Topik manakah yang cocok untuk pemecahan masalah dalam situasi 

kelompok?” 

b) Langkah kedua, memilih atau mengembangkan aktivitas kelas dengan topik 

tersebut. Hal ini dibimbing dengan pertanyaan berikut : 

“Apakah aktifitas itu memberi kesempatan untuk melaksanakan metode 

eksperimen?” 

c) Langkah ketiga, mengetahui adanya kesempatan bagi guru untuk 

mengemukakan pertanyaan yang menunjang proses pemecahan masalah. 

Bimbingan pertanyaan berupa : 
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“Memperbandingkan materi apakah yang cocok untuk menimbulkan 

pertanyaan spontan?” 

d) Langkah keempat, menilai pelaksanaan tiap kegiatan, memperhatikan 

keberhasilan, dan melakukan revisi. Bimbingan pertanyaan seperti : 

“Segi kegiatan apakah yang menghasilkan minat dan keterlibatan siswa yang 

besar?”. 

Berdasarkan konsep-konsep belajar Brunner, Budiningsih (dalam Irham, 

2013: 175), menjabarkan beberapa langkah pembelajaran yang menunjukkan 

aplikasi atau penerapannya sebagai berikut. 

a) Guru menentukan dan memilih terlebih dahulu tujuan-tujuan pembelajaran 

yang akan disampaikan. 

b) Guru mengidentifikasi karakteristik siswa untuk menyesuaikan dengan 

metode penyampaiannya. 

c) Guru mengembangkan bahan-bahan ajar atau materi pembelajaran dalam 

bentuk contoh-contoh, ilustrasi, tugas dan sebagainya yang dapat dipelajari 

siswa sendiri. 

d) Guru menyusun dan mengatur urutan materi pelajaran dari yang sederhana 

menuju rumit dan dari konkret bertahap menuju abstrak. 

e) Guru melakukan penilaian pembelajaran dilihat dari prosesnya. 

Dari penjelasan diatas, dapat diketahui bahwa dalam menerapkan 

rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP), guru harus mempersiapkan secara 

matang langkah-langkah yang ada didalam RPP. Mulai dari materi/topik yang 

akan dijelaskan, indikator yang disesuaikan dengan kemampuan siswa, metode 
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yang digunakan hingga evaluasi pembelajaran. Dalam membantu proses 

pembelajaran siswa autis, guru pendamping harus bisa memberikan motivasi 

kepada siswa saat akan memulai belajar. Hal ini dilakukan agar siswa tertarik 

dan semangat untuk belajar. Selain itu guru juga harus memilih materi yang 

disesuaikan dengan kemampuan siswa. Guru dapat mengajak siswa bermain 

atau bernyanyi agar siswa tidak merasa bosan dengan pembelajaran. 

4. Guru Pendamping (Shadow Teacher) 

a. Definisi dan Tugas Guru 

Menurut Barnawi dkk (2014: 13), guru adalah pendidik professional 

dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, 

menilai dan mengevaluasi hasil pembelajaran siswa. Sedangkan menurut 

Chotimah (dalam Asmani, 2013: 20), guru dalam pengertian sederhana adalah 

orang yang memfasilitasi alih ilmu pengetahuan dari sumber belajar kepada 

peserta didik.  

Dari beberapa pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa guru adalah 

pendidik professional yang mempunyai peran dalam mentransfer ilmu 

pengetahuan kepada siswa dengan cara membimbing, mengarahkan maupun 

mendidiknya. Guru sangat mempunyai peran penting dalam membantu belajar 

siswa maupun dalam membantu persoalan-persoalan yang harus dipecahkan. 

Adapun fungsi dan tugas guru menurut Asmani (2013: 39-54) sebagai berikut. 

1) Educator (Pendidik), tugas pertama guru adalah mendidik murid-murid 

sesuai dengan materi pelajaran yang diberikan kepadanya. 
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2) Leader (Pemimpin), guru juga seorang pemimpin kelas. Karena itu, ia harus 

bisa menguasai, mengendalikan dan mengarahkan kelas menuju tercapainya 

tujuan pembelajaran yang berkualitas. 

3) Fasilitator, guru bertugas memfasilitasi murid untuk menemukan dan 

mengembangkan bakatnya secara pesat. 

4) Motivator, seorang guru harus mampu membangkitkan semangat dan 

mengubur kelemahan anak didik bagaimanapun latar belakang keluarganya, 

bagaimanapun kelam masa lalunya tanpa mendiskriminasikan murid-

muridnya.  

5) Evaluator, dalam evaluasi ini guru bisa memakai banyak cara, dengan 

merenungkan sendiri proses pembelajaran yang diterapkan, meneliti 

kelemahan dan kelebihan atau dengan cara yang lebih objektif, misalnya 

dengan meminta pendapat orang lain seperti kepala sekolah. 

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa tugas utama seorang 

guru yaitu mendidik, memimpin, memfasilitasi, memotivasi dan mengevaluasi. 

Peran utama seorang guru merupakan kunci gerbang keberhasilan atau 

kesuksesan untuk peserta didiknya. Jika seorang guru dapat menjalankan tugas 

dengan baik, maka yang dihasilkan adalah peserta didik berkualitas.  

b. Definisi Guru Pendamping (Shadow Teacher) 

Menurut Morison (dalam Ramli, 2005: 17) menyatakan bahwa 

pendampingan ialah suatu proses perawatan dan pengasuhan pertumbuhan dan 

perkembangan anak usia dini secara optimal. Hal ini dapat diartikan bahwa 

guru pendamping mempunyai peran yang sangat penting dalam mendampingi 
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siswa untuk membantu mengoptimalkan tumbuh dan kembangnya. Mulai dari 

mendampingi saat proses pembelajaran di kelas maupun saat di luar kelas. 

Tujuan dari pendampingan untuk siswa berkebutuhan khusus ialah agar mereka 

mendapatkan layanan yang sesuai dengan kebutuhan mereka dan untuk 

membantu mengembangkan kemampuan yang mereka miliki.  

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa guru pendamping 

(shadow teacher) adalah guru yang secara khusus mempunyai tugas untuk 

mendampingi siswa berkebutuhan khusus pada saat proses pembelajaran di 

kelas. Tugas guru pendamping tidak hanya membantu proses pembelajaran 

didalam kelas saja, tetapi guru pendamping juga mempunyai peran dalam 

mengubah perilaku siswa agar menjadi lebih baik lagi. Pada saat proses 

pembelajaran di kelas, guru pendamping mempunyai tugas untuk menjembatani 

penjelasan-penjelasan dari guru kelas untuk dijelaskan kembali kepada siswa 

autis. Materi yang diberikan oleh guru kelas akan disederhanakan oleh guru 

pendamping dengan menyesuaikan kemampuan siswa autis. Shadow bahkan 

harus menjelaskan secara berulang-ulang agar siswa memahami materi yang 

disampaikan oleh guru kelas. 

c. Tujuan Pendampingan 

Peran guru pendamping dalam membantu proses pembelajaran siswa 

autis memang sangat penting. Mengingat guru pendamping membantu 

mengatasi kesulitan-kesulitan yang dihadapi siswa autis. Tujuan dari 

pendampingan siswa autis ialah untuk membantu siswa saat menemui kesulitan 
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dalam proses pembelajaran maupun membantu mengoptimalkan kemampuan 

yang dimiliki siswa. 

Menurut Ramli (2005: 18) mengatakan bahwa tujuan secara umum guru 

melakukan pendampingan adalah untuk membantu anak usia dini mencapai 

pertumbuhan dan perkembangan yang optimal sesuai dengan tahapan-tahapan 

perkembangannya. Sedangkan tujuan pendampingan secara khusus meliputi: 

a) Mengembangkan keseluruhan aspek kepribadiannya seperti, motorik kasar, 

motorik halus, kognitif, bahasa dan sosial emosional.  

b) Dapat melaksanakan tugas-tugas perkembangan dengan berhasil dan 

berkembang ke arah pribadi yang unggul.  

Menurut Lakshita (2013: 68) guru pendamping (shadower) mempunyai 

peran atau tugas sebagai berikut: 

a) Memastikan agar anak memahami semua persyaratan untuk menyelesaikan 

tugas dan menjalani rutinitas prosedur di kelas sehari-hari. 

b) Mengusahakan agar anak memperoleh dukungan struktur yang ia perlukan 

untuk dapat berpartisipasi dalam kegiatan di kelas (icon, skedul, simbol, 

kartu dan sebagainya). 

c) Menjembatani situasi agar terjadi hubungan antara anak dengan guru kelas. 

Tugas guru pendamping terbatas pada mempermudah dan memperjelas 

informasi yang disampaikan oleh guru kelas, tetapi sebatas diperlukan. 

Hubungan antara anak dengan guru kelas justru adalah tujuan utama yang 

harus dicapai oleh guru pendamping. Sebaiknya anak tidak hanya 

berhubungan dengan guru pendamping. 
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d) Memberikan bantuan dan kesempatan kepada anak agar dapat 

mengembangkan hubungan dan berinteraksi dengan teman sebayanya. 

Jangan justru hanya bermain bersama guru pendamping. 

e) Berusaha agar anak belajar berfungsi secara mandiri di lingkungan sekolah. 

Dari penjelasan diatas, dapat disimpulkan bahwa peran guru 

pendamping didalam kelas sangatlah penting untuk memudahkan siswa 

berkebutuhan khusus seperti siswa autis dalam proses pembelajaran di kelas. 

Guru tidak hanya duduk dibelakang atau disamping anak, tetapi guru juga 

membantu kesulitan-kesulitan anak dalam memahami materi yang tidak 

dipahami dengan mudah oleh siswa berkebutuhan khusus. Guru pendamping 

juga harus memahami kepribadian siswa agar ia mudah untuk bersosialisasi 

dengan siswa tersebut. Selain memahami kepribadian siswa autis tersebut, guru 

pendamping juga harus memahami kekurangan dan kelebihan siswa.  

Guru pendamping harus melatih siswa autis agar ia belajar untuk 

berinteraksi dengan lingkungan sekitar. Guru pendamping dapat melatih siswa 

autis dengan memulai melatihnya berkenalan dengan teman-temannya. 

Kemudian guru pendamping juga dapat mengajari siswa autis tersebut untuk 

mengingat nama teman-teman yang duduk disebelahnya.   

Dalam setting pendidikan inklusi, peran guru pendamping didalam kelas 

sangatlah penting bagi siswa berkebutuhan khusus. Selain itu, guru pendamping 

juga membantu guru kelas dalam membantu belajar siswa berkebutuhan 

khusus. Guru kelas dan guru pendamping (shadow teacher) mempunyai 
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perbedaan diantaranya (a) guru kelas mempunyai ijazah pendidik yang 

merupakan syarat sebagai seorang guru professional, sedangkan shadow tidak 

mempunyai bekal sebagai seorang pendidik, (b) guru kelas mempunyai tugas 

utama untuk mengelola kelas dan memberikan materi pembelajaran kepada 

semua siswa termasuk siswa berkebutuhan khusus, sedangkan shadow hanya 

bertugas mendampingi siswa berkebutuhan khusus saat pembelajaran dengan 

menjelaskan kembali apa yang dijelaskan oleh guru kelas kepada siswa 

berkebutuhan khusus, (c) guru kelas tidak selalu mengecek hasil pekerjaan 

siswa karena sudah dibantu oleh shadow, (d) guru kelas dapat mengetahui 

kendala-kendala belajar siswa berkebutuhan khusus melalui buku aktivitas yang 

ditulis oleh guru pendamping pada setiap pembelajaran. 

d. Petunjuk dan tips bagi guru untuk menangani anak autis 

Petunjuk dan tips bagi guru untuk menangani anak autis menurut 

Thompshon (dalam Widayati, 2010: 97-99) sebagai berikut: 

a) Konsistensi 

Penting bagi guru maupun koordinator ABK untuk memberikan 

pendekatan yang konsisten dengan mengomunikasikan secara jelas apa yang 

diharapkan dari anak pada hari itu menggunakan bahasa yang bisa dimengerti 

anak tersebut. 

b) Pemahaman 

Saat menangani anak autistik, guru harus memahami setiap perilaku 

yang terkait dengan usaha anak untuk berkomunikasi, termasuk perilaku 
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agresif. Anak autis terkadang menunjukkan perilaku agresif didepan orang-

orang yang hubungannya paling dekat dengan mereka. 

c) Mengurangi kegelisahan 

Sebagai guru dan pendidik, kita harus ingat bahwa perubahan sekecil 

apapun pada rutinitas bisa menyebabkan anak autistik sangat gelisah. Kita harus 

menyusun strategi untuk meminimalisasi kekacauan pada rutinitas anak. 

Namun, jika perubahan tidak bisa dihindari, penggunaan simbol dan instruksi  

yang jelas memungkinkan anak menghadapi perubahan dengan baik. 

d) Perilaku 

Saat anak autis menunjukkan perilaku tidak pantas, hal tersebut sering 

kali disebabkan dirinya memiliki kesulitan dalam berkomunikasi. Oleh karena 

itu, amat penting untuk mengamati saat perilaku tersebut muncul melalui cara 

berikut: (1) Apa yang sebelumnya terjadi, yang memicu perilaku yang 

ditunjukkan anak? (2) Perilaku apa yang ditunjukkan anak? (3) Kapan dan 

dimana perilaku tersebut muncul dan seberapa penting? (4) Bagaimana 

intervensi yang dilakukan guru? 

Untuk meminimalisasi perilaku yang tidak pantas, sedapat mungkin 

guru harus meminimalisasi pengalih perhatian di kelas. Akan sangat berguna 

jika anak diberikan area belajar khusus. Pastikan juga untuk menjadwalkan jeda 

pendek dalam rutinitas harian. 

e) Keterampilan sosial 

Anak dengan autisme mengalami kesulitan berinteraksi sosial. Oleh 

karena itu, guru memiliki tanggung jawab yang besar dalam memastikan 
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terjadinya interaksi sosial dengan anak-anak lain. Anak autis mengalami 

kesulitan mengungkapkan emosi mereka dengan kata-kata. Penggunaan media, 

termasuk video mengenai diri mereka sendiri, akan membantu mengembangkan 

pemahaman mereka mengenai emosi. 

Dari pendapat diatas, dapat dijelaskan kembali terkait petunjuk dan tips 

bagi guru dalam menangani siswa dengan autisme diantaranya konsistensi, 

pemahaman, mengurangi kegelisahan, perilaku dan keterampilan sosial. 

Konsistensi yang dimaksud yaitu guru dapat melakukan pendekatan secara 

konsisten dengan berusaha mengerti apa yang diinginkan siswa. Guru dapat 

menggunakan bahasa yang sederhana agar dapat dimengerti oleh siswa autis. 

Kemudian guru juga harus bisa memahami setiap perilaku yang ditunjukkan  

oleh siswa autis. Misalnya perilaku agresif. Guru tidak harus menanggapi 

ucapan-ucapan atau komentar yang tidak pantas yang diungkapkan oleh siswa 

autis. 

Dalam mendidik siswa autis, guru harus memahami sekecil apapun 

perubahan yang terjadi pada diri siswa. Saat melakukan rutinitas yang 

membuatnya bosan dan lelah, ia akan merasa gelisah. Guru harus mempunyai 

strategi untuk mengurangi kegelisahan yang ada pada diri siswa autis. Misalnya 

dengan memberikan instruksi yang lebih sederhana agar ia mudah memahami 

apa yang diucapkan oleh guru. Kemudian guru juga harus memahami perilaku 

siswa autis dengan baik. Jika guru tidak mampu memahami setiap perilaku 

anak didiknya, maka guru akan merasa kesulitan untuk mengendalikan perilaku 

siswa yang kurang baik. Pada saat siswa autis mulai berperilaku yang kurang 
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baik, guru harus bisa membuat strategi agar perilaku tersebut dapat 

diminimalisasi. Misalnya dengan mengajaknya keluar kelas agar ia   

mendapatkan ketenangan dari kegaduhan kelas dan beristirahat sejenak.  

Siswa dengan autisme mengalami kendala dalam keterampilan 

sosialnya. Ia sangat kesulitan untuk berkomunikasi dengan orang lain. Oleh 

karena itu, guru harus bisa melatih siswa autis agar ia bisa berinteraksi sosial. 

Guru dapat melatih siswa autis agar dapat berinteraksi sosial dengan teman-

temannya dengan cara memperkenalkan dirinya secara sederhana (dengan 

menyebutkan nama), kemudian membiarkan ia bermain dengan teman-

temannya dan lain-lain. 

e. Kiat-kiat sebagai guru pendamping (shadow teacher) 

Dalam mendampingi siswa autis untuk belajar, shadow harus 

memperhatikan kiat-kiat khusus sebagai guru pendamping seperti yang 

dikatakan oleh Lakshita (2013: 79-80) sebagai berikut : 

a) Mulai dari bantuan yang paling sedikit, siapa tahu anak bisa 

b) Tempatkan diri diluar garis pandang anak (di samping atau di belakang) 

c) Nilai sendiri bagaimana anda memberikan bantuan tersebut. Bila mungkin, 

minta orang lain melakukan pengamatan cermat terhadap kegiatan anda 

dalam mendampingi anak, lalu minta orang tersebut memberikan masukan. 

d) Gunakan segala upaya untuk memfokuskan anak pada lingkungan belajar, 

guru dan tugas. 
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e) Tetapkan peran anda sebagai “guru pendamping” atau “asisten guru”, jadi 

sedapat mungkin peran dalam proses belajar mengajar dipegang oleh guru 

kelas. 

f) Alat bantu dalam belajar, jangan sampai menjadi pusat perhatian anak. Anak 

harus dilatih untuk memusatkan perhatian pada instruksi dan materi. Alat 

bantu bersifat sebagai “bantuan bila diperlukan”. 

g) Anak jangan sampai melihat “bantuan dari guru pendamping” sebagai hal 

terpenting dalam proses belajar mengajar, tetapi instruksi dan materilah yang 

terpenting. 

h) Hindari keterlibatan maksimal dalam interaksi antara anda dengan anak autis 

yang anda dampingi. Tugas anda mendorong agar ia bisa berinteraksi dengan 

lingkungannya tanpa kehadiran anda, jadi sedikit demi sedikit kurangi peran 

anda. 

Dari penjelasan diatas, dapat dijelaskan kembali bahwa kiat-kiat khusus 

sebagai guru pendamping salah satunya yaitu mendorong siswa autis agar dapat 

mandiri tanpa bantuan orang lain. Meskipun hal itu terkesan mustahil, namun 

shadow harus tetap melatih siswa autis untuk belajar mandiri. Shadow harus 

membantu siswa autis agar ia dapat fokus pada pembelajaran maupun 

lingkungan sekitar. 

Dalam membantu siswa autis dalam pembelajaran, siswa jangan sampai 

telalu bergantung pada shadow. Shadow harus mengajarkan sedikit demi sedikit 

materi yang dijelaskan oleh guru kelas melalui instruksi dan percontohan.  

Shadow dapat mencontohkan terlebih dahulu terkait tugas yang diberikan oleh 
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guru kelas. Lalu perlahan biarkan siswa autis mengerjakan sendiri tugas yang 

diberikan oleh guru kelas. Jika siswa autis masih mengalami kesulitan, shadow 

harus tetap membantu. Mengingat siswa autis masih belum bisa memahami 

secara langsung apa yang diinstruksikan oleh shadow. Shadow juga dapat 

melatih siswa untuk berinteraksi dengan orang lain. Biarkan siswa bermain 

dengan teman-temannya agar ia terbiasa berinteraksi dengan orang lain. 

B. Penelitian yang Relevan 

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Handri Susilowati Universitas 

Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim 2013 tentang “Problematika Guru dalam 

Pembelajaran Bahasa Indonesia Materi Bercerita Terhadap Siswa Autis MI Sunan 

Giri Kota Malang”. Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Handri Susilowati 

yaitu guru masih mengalami kesulitan dalam pembelajaran Bahasa Indonesia 

materi bercerita pada anak autis. Pelaksanaan pembelajaran Bahasa Indonesia di 

MI Sunan Giri Malang belum terlaksana dengan baik, namun pembelajaran untuk 

siswa normal sudah berjalan dengan baik. 

Persamaan penelitian yang dilakukan oleh Handri Susilowati dengan 

penelitian yang akan dilakukan adalah dimana penelitian sama-sama meneliti 

problematika guru dalam proses pembelajaran siswa autis. Sedangkan perbedaan 

yang pertama yaitu dalam penelitian yang dilakukan oleh Handri Susilowati siswa 

autis berada pada kelas tinggi yaitu kelas 4 dan kelas 5, sedangkan pada penelitian 

yang akan dilakukan, siswa autis berada pada kelas 2 SD yang tingkat 

kemampuannya berbeda dengan kelas tinggi. Kemudian perbedaan yang kedua, 

peneliti terdahulu meneliti problematika guru kelas dalam menerapkan materi 
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bercerita dalam pelajaran Bahasa Indonesia, sedangkan pada penelitian yang akan 

dilakukan yaitu memfokuskan pada problematika guru pendamping (shadow 

teacher) dalam membantu proses pembelajaran siswa autis seperti keterampilan 

menulis, membaca dan berhitung. 

Selanjutnya yang kedua, penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Eka 

Yunianti Universitas Muhammadiyah Malang 2016 tentang “Analisis Kesulitan 

Guru Pendamping (Shadow Teacher) Dalam Membantu Belajar Matematika Siswa 

Autis Kelas VIII Di SMP Muhammadiyah 2 Inovasi Malang”. Dari hasil penelitian 

yang dilakukan oleh Eka Yunianti yaitu guru pendamping mengalami kesulitan 

dalam menggunakan media pembelajaran yang konkret dikarenakan kurangnya 

ide-ide kreatif dalam mengaplikasikan media yang konkret. Dan guru pendamping 

mengalami kesulitan dalam memahami simbol-simbol matematika dalam pokok 

materi gradien dikarenakan terbatasnya ingatan siswa autis tersebut. 

Persamaan penelitian yang dilakukan oleh Eka Yunianti dengan penelitian 

yang akan dilakukan adalah sama-sama meneliti guru pendamping (shadow 

teacher) siswa autis. Sedangkan perbedaan yang pertama yaitu penelitian 

terdahulu menggunakan media dalam pembelajaran matematika seperti pada 

materi gradien apabila siswa tidak paham dengan penjelasan dari guru. Sedangkan 

penelitian yang akan dilakukan guru pendamping jarang menggunakan media 

pembelajaran. Penelitian terdahulu meneliti 2 shadow, sedangkan dalam penelitian 

yang akan dilakukan hanya meneliti satu shadow. Peneliti terdahulu lebih 

memfokuskan pada pembelajaran matematika, sedangkan penelitian yang akan 

dilakukan memfokuskan pada proses pembelajaran siswa autis seperti membaca, 
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menulis dan berhitung. Perbedaan selanjutnya, peneliti terdahulu siswa autis 

dengan jenjang SMP kelas VIII, sedangkan penelitian yang akan dilakukan masih 

jenjang Sekolah Dasar kelas 2 yang tingkat kemampuannya pasti berbeda. 

Ketiga, penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Idatul Milla Universitas 

Negeri Islam Maulana Malik Ibrahim 2016 tentang “Problematika Pembelajaran 

Anak Berkebutuhan Khusus Anak Autis Kelas II Di Sekolah Dasar Negeri Inklusi 

Ketawanggede Malang”. Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Idatul Mila 

yaitu guru kelas memberikan bimbingan kepada siswa autis sesuai dengan 

kemampuan atau tingkatan masing-masing siswa autis. Proses pembelajaran yang 

dilakukan sama seperti proses pembelajaran siswa reguler. Akan tetapi, shadow 

mempunyai peran untuk menyederhanakan materi yang diberikan oleh guru kelas 

sesuai dengan kurikulum siswa berkebutuhan khusus. Selama proses pembelajaran 

di kelas, siswa autis dibantu oleh shadow. 

Persamaan penelitian yang dilakukan oleh Idatul Milla dengan penelitian 

yang akan dilakukan adalah sama-sama meneliti peran guru dalam proses 

pembelajaran siswa autis. Sedangkan perbedaannya yaitu penelitian terdahulu 

lebih memfokuskan pada problematika proses pembelajaran siswa autis, 

sedangkan penelitian yang akan dilakukan yaitu lebih memfokuskan pada 

problematika shadow dalam membantu proses pembelajaran siswa autis. 
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C. Kerangka Pikir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 Kerangka Pikir 

Permendiknas No. 70 Tahun 

Anak Berkebutuhan Khusus 

KONDISI IDEAL: 

1. Guru pendamping siswa berkebutuhan khusus 

merupakan guru yang profesional di bidangnya. 

2. Guru harus kreatif dalam membuat media 

pembelajaran agar siswa lebih tertarik dan mudah 

memahami penjelasan guru.  

3. Guru pendamping mempunyai peran dalam 

memudahkan proses pembelajaran siswa autis. 

FAKTA:  

1. Guru pendamping siswa berkebutuhan khusus 

tidak mempunyai bekal sebagai guru siswa 

berkebutuhan khusus. 

2. Guru pendamping hanya menggunakan media 

pembelajaran jika  dibutuhkan. 

3. Guru mengalami kesulitan dalam membantu 

proses pembelajaran siswa autis. 

Ada perbedaan dalam outputnya 

Problematika guru pendamping (shadow teacher) 

dalam membantu proses pembelajaran siswa autis di 

kelas II SDN Sumbersari 1 Malang? 

 

Solusi dalam mengatasi problematika guru 

pendamping (shadow teacher) dalam membantu 

proses pembelajaran siswa autis di kelas II SDN 

Sumbersari 1 Malang? 

 

“Problematika guru pendamping (shadow teacher) dalam membantu proses pembelajaran 

siswa autis di kelas II SDN Sumbersari 1 Malang” 

 

1. Problem guru dalam memfokuskan siswa 

untuk berkonsentrasi. 

2. Problem guru dalam membantu anak belajar 

membaca maupun menulis 

 

1. Solusi untuk problem konsentrasi dengan 

terapi fokus seperti menggunakan media. 

2. Solusi untuk problem dalam pembelajaran 

dengan menggunakan media  dan metode 

pembelajaran. 




