
BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Perkembangan anak merupakan sebuah proses yang indah di mata 

orang tua. Karena anak merupakan buah cinta yang senantiasa ditunggu oleh 

pasangan yang telah menikah. Sehingga perkembangan anak selalu menjadi 

perhatian istimewa bagi para orang tua dalam mengasuh dan mendidik anak 

hingga dewasa. Dalam hal perkembangan anak, topik pengasuhan anak 

merupakan sebuah diskusi hangat yang selalu menjadi bahan perbincangan 

antara orang tua, karena bagaimanapun orang tua mempunyai andil yang besar 

dalam proses terbentuknya kepribadian anak. Anak yang sehat secara fisik dan 

mental merupakan idaman para orang tua. Karena anak merupakan tumpuan 

harapan yang akan dibanggakan orang tua, sehingga kecacatan fisik maupun 

mental dianggap sebagai sebuah kelemahan tersendiri.  

Setiap orang tua yang mempunyai gen autistik, mempunyai peluang 

lebih besar untuk menurunkannya pada sang anak. Namun faktor ini juga 

masih harus didukung oleh beberapa faktor lain. Artinya seorang yang 

memiliki gen autis belum tentu anak-anaknya akan terserang gangguan ini 

tanpa adanya faktor lain yang diduga memicu terbentuknya spektrum tersebut. 

Karena alergi memang dapat saja diturunkan oleh orang tua pada calon bayi 

mereka, tapi alergi turunan tidak berkembang menjadi autoimun seperti pada 

penderita autis Terjadi kegagalan pertumbuhan otak yang diakibatkan oleh 
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keracunan logam berat seperti mercury yang banyak terdapat dalam vaksin 

imunisasi atau pada makanan yang dikonsumsi ibu yang sedang hamil, 

misalnya ikan dengan kandungan logam berat yang tinggi. Terjadi kegagalan 

pertumbuhan otak karena nutrisi yang diperlukan dalam pertumbuhan otak 

tidak dapat diserap oleh tubuh (Prasetyono. 2008: 82). 

Istilah Autisme berasal dari kata "Autos" yang berarti diri sendiri 

"Isme" yang berarti suatu aliran. Berarti suatu paham yang tertarik hanya pada 

du¬nia¬nya sendiri (Putrakembara, 2006:2). Anak-anak penderita autis secara 

kasat mata adalah anak-anak yang asyik dengan dunia mereka sendiri. Mereka 

terkadang tersenyum, tertawa, dan terkadang bermain dengan dirinya sendiri. 

Mereka seperti tidak membutuhkan orang lain. Mereka tidak mampu 

mengekspresikan perasaan dan keinginannya. Terkadang, mereka tertawa dan 

menangis sendiri, tanpa ada orang yang bisa mengerti maksudnya. Mereka 

tidak punya keinginan berbagi kesenangan, atau kemampuan membaca 

kemarahan orang lain.  

Autistik adalah suatu gangguan perkembangan yang kompleks. Ciri-

ciri gejala autisme nampak dari gangguan perkembangan dalam bidang 

komunikasi, interaksi sosial, perilaku, emosi, dan sensoris. Semula kelainan 

autisme ini dinyatakan tidak dapat disembuhkan, maka dengan semakin 

banyak upaya dan metode yang ditemukan, ternyata banyak penyandang 

kelainan ini yang berhasil menjadi anak “normal” kembali (Handojo, 2006:6). 

Di Pensylvania, Amerika Serikat, jumlah anak anak autis saja dalam lima 

tahun teakhir meningkat sekitas 500%, menjadi 40 dari 10.000 kelahiran. 
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Belum terhitung anak-anak berperilaku lain. Sejauh ini di Indonesia belum 

pernah dilakukan penelitian untuk hal ini. Akan tetapi kita tahu bahwa faktor-

faktor penyebab dari hambatan perkembangan prilaku anak ini lebih tinggi di 

Indonesia dibandingkan dengan Amerika Serikat (Handojo, 2006:1).  

Media pecs diharapkan akan mampu memberikan rangsangan terhadap 

anak-anak penderita autis, baik rangsangan kognitif atau pemahaman mereka 

terhadap kosa kata atau ujaran yang mereka hasilkan, afektif atau sejauhmana 

pengaruh pelajaran tersebut terhadap perkembangan mereka dan 

psikomotorik. Terutama ransangan alat ucap yang memang memiliki masalah. 

Kerana itu, media pecs diharapkan bisa membantu dan menambah 

pemerolehan bahasa anak autis agar mampu berkomunikasi. Selain itu, media 

pembelajaran pecs dapat diberikan dalam proses pelajaran khusus. 

Hal lain yang sering terjadi pada anak autisme adalah adanya 

kecenderungan kesulitan dalam berkomunikasi. Meskipun banyak anak-anak 

autisme telah berkembang penguasaan konsep bahasanya, tetapi faktanya 

banyak tidak dapat menggunakan kemampuan tersebut untuk berkomunikasi. 

Faktanya  lain yang berlawanan, bahwa anak autisme yang jenis kemampuan 

bahasanya adalah non verbal,meskipun tidak dapat berbicara/ memproduksi 

suara, mereka dapat mengembangkan komunikasi non verbalnya melalui 

isyarat ataupun gambar PECS. Hal ini menunjukkan bahwa komunikasi adalah 

hal utama, dimana bahasa sebagai alat komunikasi dapat dipilih sesuai dengan 

kemampuan anaknya. 
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 Melonjaknya jumlah anak autisme membutuhkan berbagai aspek yang 

terkait dengannya harus terus dikembangkan misalnya kebutuhan tenaga ahli 

yang berkompeten, system pendidikan, layanan yang bersifat teraputik, 

bantuan ke keluarga dengan anak autisme hingga kebijakan yang memberikan 

kontribusi penting bagi dunia anak- anak autisme di Indonesia. Hal yang 

sederhana adalah pemahaman para profesional tentang autisme yang berbeda-

beda sehingga mempengaruhi implikasi layanan pendidikannya. Dalam  hal 

mendiagnosis anak autisme satu professional dengan satu professional bisa 

berbeda-beda. Akibat dari semua ini, salah satunya adalah anggapan jumlah 

anak autisme melonjak tinggi. Sedikit-sedikit autisme, sedikit-sedikit autisme. 

Faktanya sebagian masyarakat kita terlalu latah dengan kata “autisme”.   

Anak penyandang autis sangat menyukai permainan sehingga 

pendekatan bermain sambil belajar  dilakukan  dalam rangka meningkatkan 

konsentrasi anak agar dapat mengikuti pembelajaran . sebab kemampuan 

konsentrasi anak autis berbeda dengan anak berkebutuhan khusus lainnya, 

yang tandanya kontak mata sangat urang ekspresi wajah kurang hidup, kurang 

mampu menjalin hubungan social dan emosional timbal balik, sehingga apa 

yang dibaca sulit untuk difahami, anak autis lebih mudah belajar memahami 

melalui media pecs. 

Penerapan media pecs dalam setiap kartu diberikan label / tulisan 

sesuai makna gambar  yang kita inginkan . Bersama dengan ini , anak juga 

dikenalkan secara verbal dan terjadi proses pembelajaran membaca. Hingga 

suatu waktu , anak dapat menyampaikan pikiran dan perasaannya dengan cara 
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menulis kalimat .Bahkan yang menarik adalah pada akhirnya anak dapat 

membaca dan menulis tanpa harus melalui proses pembelajaran membaca 

seperti mengenalkan huruf, suku kata atau mengeja. Proses ini terjadi secara 

tak kentara. Hingga akhirnya anak belajar berkomunikasi dengan verbalnya, 

meskipun hasilnya tidak maksimal karena anak memiliki masalah dalam 

fungsi organ bicaranya. 

Dengan demikian, adanya media pecs untuk anak autis dapat 

membantu anak-anak  autis untuk berkembang. Pengetahuan awal dari usia 

dini membantu agar anak autis tidak menjadi anak yang terbelakang di 

lingkungan masyarakat. Pelatihan yang di berikan membuat anak autis agar 

dapat  berinteraksi dengan sesama , dapat berkomunikasi dengan orang lain 

dan mengurangi perilaku – perilaku yang aneh. Penanganan anak  autis dalam 

berkomunikasi yang belum lancar masih dapat diatasi .Setiap media pecs 

mempuyai makna ataupun arti bagi setiap anak yang melihatnya, Dengan 

media pecs yang ada diharapkan dapat membantu penanganan komunikasi 

anak autis di KB Mekar Jaya Bandardawung,  Kecamatan Tawangmangu , 

Kabupaten  Karanganyar . 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penelitian ini dirumuskan 

masalah sebagai berikut : “ Apakah melalui media pecs dapat menangani 

gangguan komunikasi pada anak autis di  KB Mekar Jaya, kecamatan 

Tawangmangu, kabupaten Karanganyar ?” 
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C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan perumusan masalah di atas, maka tujuan yang ingin 

dicapai dalam penelitian ini adalah untuk menangani gangguan komunikasi 

melalui media pecs pada anak autis di KB Mekar Jaya, kecamatan 

Tawangmangu, kabupaten Karanganyar. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat pada pembaca 

baik yang bersifat teoretis maupun praktis. Manfaat yang diharapkan dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut. 

1. Manfaat Teorites 

Hasil penelatian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran 

dalam bidang pendidikan khususnya motode pembelajaran yang paling 

efektif, serta mendorong calon peneliti lain untuk mengadakan penelitian 

yang lebih mendalam mengenai dunia pendidikan. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Sekolah 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi 

sekolah sebagai bahan pertimbangan dalam penerapan model 

pembelajaran kreatif untuk meningkatkan aktivitas belajar siswa. 

b. Bagi Guru  

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan variasi bagi 

guru bahasa Indonesia ataupun guru mata pelajaran lain dalam 
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memilih metode pembelajaran sehingga kegiatan pembelajaran dapat 

meningkatkan prestasi belajar siswa. 

c. Bagi Siswa 

Peningkatan kualitas mereka dalam aspek pengetahuan, keterampilan 

dan sikapnya. Siswa lebih menguasai materi yang mereka pelajari, 

lebih berani bertanya dan menjelaskan. 

 

 

  




