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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

A. LATAR BELAKANG 

Autis adalah suatu gangguan perkembangan neuropsychiatri 

dimana anak mengalami kesulitan untuk belajar komunikasi, interaksi 

sosial, pemusatan konsentrasi, melakukan hal yang sama secara berulang-

ulang dan kadang berperilaku ekstrim, kelainan ini dapat terlihat sejak 

muda, sebelum berusia 3 tahun (Katherine, 2004). 

Hasil penelitian Badan Pusat Statistik Nasional (BPSN) yang 

dilansir oleh Tempo (2012), menyatakan bahwa pada tahun 2000 jumlah 

anak penyandang autis sekitar 10-15 dalam setiap 10.000 kelahiran. Pada 

tahun 2010 jumlah penderita autis mencapai 2,4 juta anak dari jumlah 

penduduk Indonesia yang mencapai 237.5 juta orang dengan laju 

pertumbuhan 1,14% jumlah penderita autis di Indonesia. 

Berdasarkan jenis masalah yang dialami oleh anak autis dapat 

ditemukan beberapa gangguan yang dominan terlihat meliputi gangguan 

berkomunikasi, adanya lambat berbahasa atau sama sekali tidak dapat 

berkomunikasi, gangguan pada interaksi sosial, meliputi kurangnya kontak 

mata, gangguan yang ditandai dengan adanya melakukan kegiatan yang 
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selalu diulang-ulang dan sering juga ditemukan aktivitas yang menyakiti 

diri sendiri (Elizabeth, 2006). 

Banyaknya masalah yang dihadapi oleh anak autis sehingga 

memerlukan terapi yang spesifik dan orangtua harus tanggap dengan cara 

penanganan anaknya, melakukan pendampingan yang intensif untuk 

memastikan adanya interaksi aktif antara anak dengan orangtua. Sehingga 

orangtua perlu memberikan hadiah (reward) dengan benar untuk 

merangsang saat anak melakukan hal yang benar, memberikan terapi 

untuk mendukung perkembangan,  memberikan kasih sayang dalam setiap 

perlakuan, dan orangtua juga harus menyediakan dukungan berupa 

material (Delphine, 2009). 

Dalam survey pendahuluan di Sekolah Luar Biasa (SLB) Negeri 

Surakarta terdapat 15 siswa dengan autis dari jumlah 66 siswa 

berkebutuhan khusus, kemudian dilakukan observasi dan wawancara 

dengan orangtua anak autis di SLB Negeri Surakarta. 3 dari 5 orangtua 

mengatakan bahwa menemukan masalah yang beragam diantaranya 

sulitnya orangtua dalam penanganan anak yang agresif atau tindakan 

berlebihan, anak susah dalam pemahaman perintah dan komunikasi, serta 

susahnya untuk mendapatkan perhatian anak. Kondisi tersebut dapat 

berpengaruh terhadap perkembangan anak terhadap peningkatan 

perkembangan yang diharapkan oleh orangtua agar anak dapat 

berkembang sejalan dengan umur. 
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Berdasarkan latar belakang diatas menjadikan ketertarikan penulis 

untuk meneliti “ Gambaran Pengalaman Orangtua Dalam Penanganan 

Anak Autis di SLB Negeri Surakarta” 

B. RUMUSAN MASALAH 

Berdasarkan latar belakang di atas maka didapatkan rumusan 

masalah sebagai berikut “Bagaimana Gambaran pengalaman orangtua 

dalam penanganan anak autis di SLB Negeri Surakarta” 

C. Tujuan Penelitian 

1. Tujuan Umum 

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pengalaman orangtua 

dalam penanganan anak autis di SLB Negeri Surakarta” 

2. Tujuan Khusus  

a. Mengetahui pengalaman orangtua dalam penanganan anak autis 

jika anak sedang agresif (bertindak berlebihan). 

b. Mengetahui pengalaman orangtua dalam penanganan anak autis 

jika anak tidak mau konsentrasi. 

c. Mengetahui pengalaman orangtua dalam penanganan anak autis 

jika anak tidak mau bersosialisasi. 

d. Mengetahui pengalaman orangtua dalam penanganan anak autis 

jika anak tidak mau dilatih komunikasi. 

e. Mengetahui pengalaman orangtua dalam penanganan anak autis 

jika anak tidak dapat mandiri dalam ADL. 
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D. Manfaat penelitian 

1. Orang tua dengan anak autis 

Sebagai masukan bagi kedua orang tua atau keluarga agar 

dapat memberikan perhatian yang lebih dan kasih sayang terhadap 

buah hati mereka supaya anak penyandang autisma dapat diterima oleh 

kalangan masyarakat banyak. 

2. Institusi Pendidikan SLB 

Sebagai masukan bagi institusi pendidikan dan meningkatkan 

pelayanan dalam terapi anak penyandang autisma. 

3. Institusi Pendidikan 

a. Sebagai sumber bacaan untuk menambah wawasan bagi mahasiswa 

khususnya yang terkait pengalaman orang tua dalam penanganan 

anak autis. 

b. Sebagai bahan masukan dalam kegiatan belajar mengajar terutama 

mengenai anak autis. 

4. Penulis  

a. Untuk mendapatkan gambaran nyata tentang pengalaman orang tua 

dalam  penanganan anak dengan autis . 

b. Untuk menambah khasanah keilmuan bagi penulis dan mengkaji 

permasalahan anak autis. 

c. Memperoleh pengalaman dalam proses penelitian dan menambah 

wawasan melalui penelitian. 
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E. Keaslian penelitian  

Penelitian tentang : Gambaran pengalaman Orangtu Dalam 

Penanganan Anak Autis di SLB N  Surakarta, sepengetahuan penulis 

belum pernah di teliti sebelumnya, tetapi ada beberapa penelitian yang 

hampir sama dan mendukung penelitian ini:  

1. Wardani, Desi Sulistyowati (2009), tentang Strategi Koping Orangtua 

Menghadapi Anak Autis, dengan menggunakan Metode penelitian 

Kualitatif Fenomenologis, pengambilan data dengan menggunakan 

wawancara dan observasi. Kesimpulan terdapat strategi koping orangtua 

tentang bagaimana menghadapi anak autis. Hasil strategi koping yang di 

temukan dari masing-masing orangtua berbeda-beda dalam penerimaan. 

2. Sherly, Wenasti (2010), tentang Desain Ruang Terapi Sebagai Salah Satu 

Penanganan Perkembangan Anak Autis Pada Yayasan Kasih Bunda di 

Surabaya, dengan memnggunakan metode Deskriptif Kualitatif 

Komparatif, pengambilan data dengan cara observasi dan wawancara. 

Hasil analisa penataan dan perwujudan unsur fisik pada desain ruangan 

terapi yayasan kasih bunda belum sepenuhnya menjadi sarana yang 

optimal bagi penanganan perkembangan anak autis. Hasil desain ruang 

terapi berpengaruh bagi penanganan perkembangan anak autis. 


