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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Autis merupakan istilah yang digunakan untuk menggambarkan jenis 

gangguan perkembangan pervasif anak yang mengakibatkan gangguan 

keterlambatan pada bidang kognitif, bahasa, perilaku, komunikasi dan 

interaksi sosial, sehingga mempengaruhi perkembangan anak, baik fisik 

maupun mental. Apabila tidak dilakukan intervensi secara dini dengan 

tatalaksana yang tepat, perkembangan yang optimal pada anak tersebut sulit 

diharapkan. 

Mereka akan semakin terisolir dari dunia luar dan hidup dalam 

dunianya sendiri dengan berbagai gangguan mental serta perilaku yang 

semakin mengganggu. Tentu semakin banyak pula dampak negatif yang akan 

terjadi (Veskariyanti, 2008). Anak autis dianggap mempunyai salah satu dari 

sekelompok kelainan perkembangan fungsi otak yang mengakibatkan berbagai 

macam kelainan perilaku. Dalam DSM-IV (Diagnostic and Statistical Manual 

of Mental), anak autis secara kolektif digolongkan pada pervasive 

developmental disorder (Kasran, 2003). Saat ini jumlah anak autis semakin 

meningkat. 

Berdasarkan data Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit di 

Amerika Serikat atau Centers for Disease Control and Prevention (CDC) 

menyatakan bahwa pada tahun 2006, menunjukkan peningkatan anak Autis 
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yang lebih besar yaitu sekitar 60 per 10.000 kelahiran, atau satu di antara 150 

penduduk. Pada tahun 2008, rasio anak autis 1 dari 100 anak, sedangkan pada 

pada tahun 2012, terjadi peningkatan yang cukup memprihatinkan dengan 

jumlah rasio 1 dari 88 orang anak saat ini mengalami Autis. 

Prevalensi terbaru ini dikemukakan oleh Centers for Disease Control 

and Prevention (CDC) Amerika Serikat pada Maret 2013 prevalensi anak 

Autis meningkat menjadi 1 berbanding 50 dalam kurun waktu setahun 

terakhir. Yayasan Autis Indonesia menyatakan adanya peningkatan prevalensi 

Autis, dimana sepuluh tahun yang lalu jumlah anak Autis di Indonesia 

diperkirakan 1 : 5000 anak, sekarang meningkat menjadi 1 : 500 anak. Tahun 

2.000 silam, staf bagian Psikiatri Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia 

memperkirakan terdapat kurang lebih 6.900 anak anak Autis di Indonesia 

(Moore, 2010). 

Apabila anak Autis tidak mendapat penanganan secara dini, kondisi 

autis akan menjadi permanen. Oleh karena itu tatalaksana terapi harus 

dilakukan pada usia sedini mungkin, yaitu dibawah usia 3 tahun. Pada usia ini 

perkembangan otak anak berada pada tahap cepat dan mempunyai 

keberhasilan yang cukup tinggi terutama bagi anak Autis murni tanpa penyulit 

lain. Mengingat intensitas terapi merupakan salah satu faktor yang 

mempengaruhi kesembuhan anak Autis, untuk mencapai hasil terapi yang 

maksimal anak Autis harus ditangani selama anak bangun. Intensitas yang 

ideal adalah 40 jam dalam seminggu. 
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Mereka akan semakin terisolir dari dunia luar dan hidup dalam 

dunianya sendiri dengan berbagai gangguan mental serta perilaku yang 

semakin mengganggu. Tentu semakin banyak pula dampak negatif yang akan 

terjadi (Veskariyanti, 2008). Istilah Autis pertama kali diperkenalkan oleh Dr. 

Leo Kanner tahun 1943, seorang psikiater dari  John Hopkins University yang 

menangani sekelompok anak-anak yang mengalami kelainan sosial berat, 

hambatan komunikasi, dan masalah perilaku. Anak-anak ini menujukkan sifat 

menarik diri (withdrawal) membisu, dengan aktivitas berulang-ulang 

(repetitive) dan stereotipik serta memalingkan pandangannya dari orang lain 

(Davidson, 2008). 

Keberadaan pendamping yaitu fisioterapi, orang tua, keluarga, dan 

masyarakat bagi anak berkebutuhan khusus memiliki makna yang berarti bagi 

proses perlindungan dan tumbuh kembangnya. Oleh karena itu, pengetahuan 

dan peningkatan kapasitas pendamping dalam menghadapi anak berkebutuhan 

khusus sejak dini akan memberikan dampak signifikan  dalam merawat, 

memelihara, mendidik dan meramu bakat atau potensi yang dimiliki setiap 

anak berkebutuhan khusus. Kesiapan dan kesiagaan orang tua serta keluarga 

yang memiliki anak berkebutuhan khusus merupakan kunci sukses dalam 

penanganan. Selain itu dukungan dari masyarakat dan pemerintah dalam 

menyediakan lingkungan serta fasilitas yang memadai untuk anak 

berkebutuhan khusus sangat memepengaruhi dalam proses keberhasilan 

tatalaksanan anak yang berkebutuhan khusus, di mana salah satunya  adalah 

anak Autis. 
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Salah satu bentuk pendampingan anak Autis tentang kepatuhan berasal 

dari kata “patuh” yang berarti taat, mau  menurut ataupun disiplin. Kepatuhan 

menurut Trostle dalam Simamora (2012), adalah tingkat perilaku dalam 

mengambil suatu tindakan perintah, misalnya dalam intruksi duduk, berdiri, 

lihat, buka dan lain lain. 

Kepatuhan (compliance) juga dikenal ketaatan (adeherence) 

merupakan derajad dimana anak dengan autis dapat atau mampu  mengikuti 

ajuran klinis dari dokter yang mengobatinya. Hayne (1979) mendefinisikan 

kepatuhan sebagai derajad dimana prilaku seseorang sesuai dengan ajuran 

medis atau tenaga kesehatan yang disarankan. Prilaku kepatuhan tergantung 

pada situasi klinis tertentu, sifat penyakit dan program pengobatan dan terapi 

lainnya (Kaplan et al, 1994). 

Dalam perintah dikatakan seorang anak tidak patuh apabila anak 

tersebut tidak paham terhadap instruksi dan perintah sehingga dapat 

mengakibatkan terhalangnya proses perintah yang diucapkan oleh 

pendamping. Kepatuhan anak terhadap perintah akan memudahkan 

tatalaksana anak berkebutuhan khusus. 

Metode Applied Behaviour Analisys (ABA) dipilih sebagai media 

berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan bahwa : (1) komunikasi dua 

arah yang aktif, (2) sosialisasi ke dalam lingkungan yang umum, (3) 

menghilangkan atau menimimalkan perilaku yang tidak wajar, (4) 

mengajarkan perilaku yang akademik, (5) kemampuan bantu diri atau bina diri 

dan ketrampilan lain. 
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Penggunaan metode Applied Behaviour Analisys (ABA) yang efektif 

menunjuk pada pengertian memiliki pengaruh yang baik dalam membangun 

pemahaman anak autis melalui akses-akses visual. Akses visual ini 

membentuk pemahaman anak autis mengenai isi teks bacaan sehingga dapat 

meningkatkan pemahaman anak autis  mengenai kalimat, hubungan kalimat 

dan urutan kalimat. Kejelasan hubungan dan urutan kalimat akan 

meningkatkan pemahaman anak autis terhadap teks bacaan secara 

keseluruhan. Dengan ini tingkat pemahaman anak autis akan meningkat. 

Oleh karena adanya Pusat Layanan Autis (PLA) , pada saat ini anak 

autis belum bisa memahami tetang kepatuhan, maka penulis mengambil obyek 

penelitian ‘'PENGARUH METODE APPLIED BEHAVIOR ANALISYS 

TERHADAP TINGKAT KEPATUHAN ANAK AUTIS PADA PUSAT 

LAYAN AUTIS SRAGEN’’ 

B. Rumusan Masalah 

Apakah ada pengaruh metode Applied Behaviour Analisys (ABA) 

terhadap tingkat  kapatuhan anak Autis pada Pusat Layanan Autis Sragen 

(PLA)? 

C. Tujuan penelitian 

 Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh 

tatalaksana anak autis dengan metode Applied Behaviour Analisys (ABA) di 

Pusat Layanan Autis Sragen.  



6 
 

 
 

D. Manfaat Peneitian 

1. Fisioterapi 

  Sebagai tambahan ilmu baru yang bisa diterapkan dalam 

tatalaksana dan model pendidikan anak autis, serta sebagai masukan dalam 

mengembangkan manfaat program pendampingan dan kemajuan anak 

Autis. 

2. Masyarakat 

Adapun secara umum hasil penelitian ini diharapkan dapat 

bermanfaat untuk membantu memberikan penjelasan tentang manfaat 

tatalaksana metode Applied Behaviour Analisys (ABA) untuk anak 

Autime. 

Di samping itu juga dapat memberikan informasi kepada pihak 

yang membutuhkan yaitu orang tua anak autis, pusat terapi dan sekolah 

autis, para terapis, dokter dan psikiater anak, psikolog dan guru Kelompok 

Bermain, TK maupun SD bahwa pendampingan memiliki nilai terapiutik 

untuk meningkatkan kemampuan, kepatuhan istruksi,  keterampilan sosial 

dan perilaku anak yang mengalami gangguan, khususnya Autis. Sehingga  

pengembangan ilmu ini dapat memperdalam pengetahuan tatalaksana anak 

yang mengalami Autis dan cara memecahkan persoalan anak Autis. 

Manfaat lain adalah memberikan informasi pada peneliti yang 

tertarik dengan masalah gangguan anak khususnya autis, bahwa masih 

banyak alternatif terapi lain yang dapat digunakan tanpa memberikan efek 

samping yang kurang menguntungkan. Salah satu model terapi tersebut 
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adalah pemberian pendampingan terhadap anak Autis. Penelitian ini juga 

memberikan informasi tenang efektivitas dari terapi tersebut, serta 

kelemahan dan kelebihan penggunaan terapi bermain sosial yang diberikan 

pada anak autis. 


