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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A.  Latar Belakang Masalah 

Sebagaimana dinyatakan dalam Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 

2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 28, ayat 3 menyatakan 

bahwa taman Kanak-kanak (TK) merupakan pendidikan anak usia dini pada 

jalur pendidikan formal, yang bertujuan membantu anak didik 

mengembangkan berbagai potensi baik psikis dan fisik yang meliputi moral 

dan nilai agama, sosial, emosional, kemandirian, kognitif, bahasa, 

fisik/motorik, dan seni untuk siap memasuki sekolah dasar. 

Pendidikan Anak Usia Dini adalah pendidikan yang ditujukan bagi 

anak-anak usia prasekolah dengan tujuan agar anak dapat mengembangkan 

potensi-potensinya sejak dini sehingga mereka dapat berkembang secara wajar 

sebagai anak. Tujuan dari Pendidikan Anak Usia Dini adalah agar anak 

memperoleh rangsangan-rangsangan intelektual, sosial, dan emosional sesuai 

dengan tingkat usianya. 

Anak autis bukan anak ajaib atau pembawa hoki sebagai kepercayaan 

sebagai orang tua. Akan tetapi mereka juga bukan pembawa aib atau bencana 

bagi keluarga. Jadi, jangan mengharapkan keajaiban muncul dari mereka. 

Kehadiran di tengah keluarga tidak akan merusak keharmonisan dalam 

keluarga. Autisme merupakan suatu kumpulan sindrom yang mengganggu 
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perkembangan anak , diagnosisnya di ketahui dari gejala-gejala yang nampak 

dan ditujukan dengan penyimpangan perkembangan.( Prasetyono, 2008:11) 

Menurut Simpson (dalam Sujarwanto,2005:168) autisme merupakan 

gangguan pervasive yang mencakup gangguan-gangguan dalam komunikasi 

verbal maupun non verbal, interaksi sosial, perilaku emosi. Gangguan 

Autisme mempunyai rentang yang cukup panjang, pada ujung yang satu 

terdapat Autisme ringan sedangkan pada ujung yang lain berat sekali, 

kemampuan anak penyandang Autisme dalam mengembangkan interaksi 

sosial dengan orang lain sangat terbatas, bahkan mereka bisa sama sekali tidak 

merespon stimulus dari orang lain. Autisme merupakan kondisi anak yang 

mengalami gangguan hubungan sosial yang terjadi sejak lahir atau pada masa 

perkembangan, sehingga anak tersebut terisolisasi dari kehidupan manusia. 

Menurut Winarno(2013:14) masyarakat dihimbau agar tidak 

menganggap remeh anak autis. Mereka memiliki potensi besar untuk maju dan 

sukses. Banyak anak autis yang maju dan sukses setelah tumbuh dewasa. 

Asalkan penanganannya di lakukan secara telaten, cermat, dan benar. 

Nakita (2002:5) mengemukakan bahwa autisme adalah gangguan 

perkembangan berat yang terutama di tandai dengan gangguan pada area 

perkembangan sebagai berikut, yaitu ketrampilan interaksi sosial yang 

tesiprokal, ketrampilan komunikasi, adanya stereotipe, serta minat dan 

aktivitas yang terbatas.  

Handojo (2008:6)  menyatakan bahwa anak “special needs” atau anak 

dengan kebutuhan khusus termasuk anak yang mengalami hambatan dalam 
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perkembangan perilakunya. Perilaku anak-anak ini, yang antara lain terdiri 

dari wicara dan okupasi, tidak berkembang seperti pada anak yang normal. 

Padahal kedua jenis perilaku ini penting untuk komunikasi dan sosialisasi, 

begitupula dengan autisme.  

Christie (2011:96) mengemukakan bahwa perilaku yang ditujukan para 

penyandang Autisme umumnya seringkali menjadi masalah besar bagi orang 

tua dan caregiver (pengasuh, pendidik, dll). Perilaku itu dapat meliputi 

perilaku yang tidak wajar, berulang-ulang, perilaku bersifat agresif atau 

bahkan membahayakan serta perilaku-perilaku lain yang sering terlihat pada 

mereka seperti flapping, rocking, dll. Kemampuan berkomunikasi baik secara 

lisan maupun tulisan juga menjadi persoalan utama bagi para penyandang 

Autisme. Hambatan berbahasa dan berbicara yang timbul dari masalah dalam 

perilaku. Ketidakmampuan menggunakan bahasa untuk mengkomunikasikan 

kebutuhannya dapat membuat seorang anak penyandang Autisme berteriak-

teriak. 

Autisme tidak ada obatnya, akan tetapi dengan diagnosis dan 

intervensi yang lebih awal, peningkatan yang terkadang substansial dapat 

terjadi. Sebagian anak autisme dapat dilatih berbicara, membaca , dan 

menulis. Gangguan  autisme adalah suatu gangguan proses perkembangan, 

sehingga terapi jenis apapun yang dilakukan akan memerlukan waktu yang 

lama. Kecuali itu, terapi harus dilakukan secara terpadu dan setiap anak 

membutuhkan jenis terapi yang berbeda. Salah satunya adalah terapi perilaku. 

Meskipun terdengarnya aneh, seorang anak autisme membutuhkan 
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pertolongan dalam memperbaiki perilakunya yang tidak wajar.Berinterksi 

dengan teman sebaya berguna untuk belajar bicara, komunikasi .Seorang 

terapis bisa membantu anak dalam hal ini dengan teknik-teknik tertentu. 

Bisa dimaklumi bila reaksi emosi anak autis kerap 

membingungkan.jika di panggil anak pasti cuek tanpa exspresi bahkan tanpa 

kontak mata. Begitu bila merasa takut, bukan malah mendekat erat ia hanya 

memegang rambut dan tangan. Sedangkan rasa senang biasanya akan di 

exspresikan dengan perilaku aneh. Semisal dengan teriak-teriak, loncat – 

loncat, berkeliling ruangan. Hal ini tergantung terhadap autisnya jika ringan 

maka masih bisa di ajak bercanda meski perhatian atau kontak mata mudah 

beralih. Hal ini perlu adanya terapi yaitu terapi perilaku mengubah perilaku 

yang tidak wajar di masyarakat. Sehingga anak tidak terbiasa dengan 

kebiasaan buruk tersebut. Terapi perilaku tidak hanya guru yang harus 

menerapi tetapi orang tua dapat menanganinya di rumah dengan cara 

mengenali apa yang dirasakan oleh anak, apa saja kesukaan anak, dan situasi 

apa saja yang membuat anak tidak bisa konstrasi atau malah meledak 

marah.dengan itu orang tua dapat menanganinya lebih tepat.(Nakita,2002:10) 

Berbagai jenis terapi perilaku telah dikembangkan untuk mendidik 

penyandang autisme mengurangi perilaku yang tidak lazim dan menggantinya 

dengan perilaku yang dapat di terima oleh masyarakat. Terapi perilaku sangat 

penting untuk penyandang autisme agar lebih bisa menyesuaikan diri dengan 

masyarakat.  
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PAUD Saymara merupakan paud inklusi disana terdapat anak – anak 

berkebutuhan khusus salah satunya adalah anak autis yang di derita oleh salah 

satu siswa disana. Sudah ada penenganan – penenganan khusus tetapi tetap 

masih ada perilaku anak yang tidak wajar dan tidak bisa di terima oleh 

masyarakat, seperti mengepak –epakan tangan, berteriak – teriak, suka naik di 

atas meja dll. 

Dari latar belakang diatas bahwa permasalahan perilaku Autisme dapat 

teratasi yaitu dengan cara terapi perilaku. Maka penulis tertarik untuk 

melakukan penelitian tentang “ Penanganan Anak Autis Melalui Terapi 

Perilaku di PAUD Saymara Kartasura tahun ajaran 2013/ 2014 ”. 

 

B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang  masalah, maka kami rumuskan 

masalah yang akan menjadi fokus penelitian pada penulisan skripsi ini yaitu 

bagaimana cara penanganan  anak autisme melalui terapi perilaku di PAUD 

SAYMARA KARTASURA tahun ajaran 2013/2014? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini untuk mengetahui 

penanganan anak Autisme di PAUD Saymara Kartasura. 
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D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

Penulisan penelitian ini diharapkan dapat memberikan data memberikan 

ilmu pengetahuan tentang anak-anak yang berkebutuhan khusus pada 

pendidikan anak usia prasekolah dan pendidikan anak usia TK pada 

khususnya. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Sekolah 

Peneliti ini diharapkan dapat memberikan informasi mengenai Anak 

Autisme. 

b. Bagi Guru 

Peneliti ini dapat memberikan masukan kepada Guru dalam 

menghadapi anak didiknya yang menyandang kelainan Autisme. 

c. Bagi Orang Tua 

Penelitian ini semoga menentukan metode dan terapi yang dapat 

mereka laksanakan untuk putra-putri mereka yang menyandang 

Autisme. 

d. Bagi Penulis 

Dengan melaksanakan penelitian ini menjadikan penulis makin 

bertambah ilmu dan pengetahuan tentang anak berkebutuhan khusus. 


