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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana 

proses pembelajaran agar peserta secara aktif mengembangkan  potensi dirinya 

untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, 

kecerdasan, akhlak mulia serta ketrampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, 

bangsa dan negara (Depdikbud, 2005:5). Pendidikan merupakan salah satu 

faktor  utama bagi pengembangan sumber daya manusia karena pendidikan di 

yakini mampu meningkatkan sumber daya manusia sehingga dapat menciptakan 

manusia produktif yang mampu memajukan bangsanya. 

Pendidikan  merupakan  salah  satu  komponen yang sangat berperan 

dalam proses belajar mengajar untuk pembentukan sumber daya manusia yang 

pontensial dalam pembangunan. Oleh karena itu, meningkatkan mutu 

pendidikan dan pengajaran sebagian besar terletak  pada  kegiatan guru dalam 

mendorong siswa kearah tercapainya tujuan pendidikan. Dalam pendidikan 

seorang guru memiliki peran sebagai perencana, pelaksana, penilai, dan 

pembimbing. Maka salah satu tugas utama dari seorang guru adalah berusaha 

untuk membantu dan membimbing siswa dalam proses belajar mengajar. 

Dalam tenaga pendidikan meliputi guru kelas, guru mata pelajaran dan 

guru pembimbing. Dalam pendidikan, Peran gurudi sekolah adalah seorang 

pengajar atau pendidik yang mendampingi siswa dan memegang tanggung jawab 

memberikan bantuan kepada siswa dalam menghindari atau mengatasi kesulitan 

di dalam hidupnya agar individu dapat mencapai kesejahteraan hidup misalnya 

dalam penelitian ini percayadiri pada anak berkebutuhan khusus. Pelayanan guru 

pendamping sangat bermanfaat dan dapat meningkatkan kualitas belajar anak di 

kelas. Seorang guru diharapkan mampu membantu anak dalam banyak hal, 

seperti konsentrasi, komunikasi, partisipasi dalam kelas, sosialisasi, sopan 

santun dan mengendalikan perilakunya. meskipun guru kelas atau guru inti 

mampu melayani dan mengajar dengan baik dan dengan tujuan yang jelas, 
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namun guru pendamping juga dipelukan untuk membatu anak dalam kegiatan 

disekolah khususnya anak yang berkebutuhan khusus.  

Hasil wawancara dan observasi pada hari kamis tanggal 6 Maret 2017 

dengan kepala sekolah diperoleh informasi bahwa di SD Al Firdausada beberapa 

anak berkebutuhan khusus dengan berbagai tipe, salah satunya adalah anak autis. 

autis merupakan gangguan perkembangan yang mempengaruhi beberapa aspek 

bagaimana anak melihat dunia dan belajar dari pengalamannya. Anak-anak 

dengan gangguan autis biasanya kurang dapat merasakan kontak sosial. Mereka 

cenderung menyendiri dan menghindari kontak dengan orang lain. Anak autis 

memiliki tiga karakteristik yang mendasar yaitu, mengalami hambatan dalam 

berkomunikasi, gangguan perilaku serta kesulitan dalam berinteraksi sosial. 

Anak berkebutuhan khusus adalah anak yang memiliki kelainan fisik, 

mental, emosional, sosial dan memiliki potensi kecerdasan atau bakat istimewa 

sehingga perlu mendapatkan pelayanan pendidikan yang sesuai dengan 

kebutuhan dan hak asasinya (Permendiknas,70:2009). Anak berkebutuhan 

khusus selain belajar akademik juga belajar berinteraksi dengan teman sesama 

berkebutuhan khusus dan orang-orang normal dilingkungan sekitarnya. 

Keterbatasan anak berkebutuhan khusus seringkali menyebabkan mereka 

menarik diri dari sosialisasi di kelas dimana anak yang normal mempunyai 

prestasi yang jauh di luar jangkauannya. Dengan demikian peran guru 

pendamping sangat penting untuk memberikan motivasi serta bantuan untuk 

memecahkan permasalahan-permasalahan yang dialami anak berkebutuhan 

khusus  tersebut. 

Dengan demikian anak berkebutuhan khusus juga memiliki hak seperti 

orang normal pada umumnya yang mampu beraktivitas tanpa ada sesuatu yang 

menghalangi dan membatasi kegiatan yang ingin dilakukannya. Di SD Al 

Firdaus ada beberapa siswa yang berkebutuhan khusus salah satunya tipe autis. 

Anak berkebutuhan khusus tipe autis sering mengalami permasalahan kurangnya 

interaksi sosial dalam dirinya, karena anak akan merasa tidak mampu, tidak 

seperti anak-anak yang normal lainnya.  
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Interaksi sosial penting untuk diajarkan pada anak sejak dini. Interaksi 

sosial terjadi apabila satu individu melakukan tindakan sehingga menimbulkan 

reaksi bagi individu lainnya. Interaksi sosial secara tidak langsung menyadarkan 

anak bahwa manusia hidup tidak pernah lepas dari lingkungan sosial di 

sekitarnya dengan dengan beragam kegiatan dan persoaialan yang ada. 

Kenyataan yang ada bahwa interaksi sosial yang sering dilakukan manusia 

adalah komunikasi, yakni proses penyampaian dan pertukaran pesan. Pada 

dasarnya komunikasi dilakukan sejak manusia tersebut lahir dan terus berjalan 

seiring dengan kehidupan manusia (Mirza Maulana, 2007:182). 

Komunikasi akan ada selama interaksi sosial berlangsung. Setiap manusia 

tentunya akan menggunakan komunikasi sebagai sarana dalam berinteraksi 

sosial. Beberapa orang terkdang mengalami gangguan dalam berkomunikais 

dengan faktor gangguan yang berbeda-beda. Salah satu orang yang mengalami 

gangguan komunikasi dalam berinteraksi sosial yaitu anak autis. Anak autis 

tentunya akan mengalami perbedan komunikasi dalam berinteraksi sosial dengan 

anak normal karena anak autis memiliki tiga gangguan pokok dalam 

komunikasi, interaksi sosial dan perilaku. Anak autis cenderung sibuk sendiri 

sehingga gangguan-gangguan yang dialami anak autis kadang tidak dimengerti 

oleh orang-orang disekitarnya.  

Anak autis memiliki beberapa problematika tetapi pada dasarnya setiap 

anak memiliki hak yang sama dalam pendidikan. Sekolah dapat pula menerima 

anak yang berkebutuhan khusus yaitu sekolah yang menyelenggarakan inklusi, 

dimana anak berkebutuhan khusus mendapatkan hak belajar yang sama dalam 

pendidikan.  

Di sekolah inklusi terdapat anak normal dan anak berkebutuhan khusu, 

tentunya interaksi sosial anak sosial anak berkebutuhan khusus berbeda dengan 

anak normal. Salah satu anak berkebutuhan khusus adalah anak autis, anak autis 

di sekolah inklusi akan berinteraksi secara langsung dengan anak normal. 

Sekolah inklusi pada dasarnya tentu akan lebih sering melakukan komunikasi 

secra verbal dengan tambahan pendukung dengan tambahan pendukung 

komunikasi secara non verbal. Penjelasan tersebut tentunya mengacu dengan 
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kemampuan komunikasi anak autis dalam berinteraksi dengan anak normal 

lainnya di sekolah.  

Berdasarkan uraian di atas maka peneliti ingin meneliti bagaimana guru 

dalam mengembangkan interaksi sosial anak autis di tempat penelitian tersebut. 

Dan menganalisis bagaimana cara gurudalam mengembangkan dan 

meningkatkan interaksi sosial pada anak berkebutuhan khusus, sehingga anak 

berkebutuhan khusus mampu mengaktualisasikan kemampuannya dan diterima 

oleh lingkungan sekitarnya. Oleh karena itu peneliti tertarik untuk melakukan 

penelitian dengan judul “Peran Guru Dalam Mengembangkan Interaksi Sosial 

Pada Anak Autis di SD Al Firdaus”. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan pemaparan latar belakang di atas, maka diperlukan perumusan 

masalah agar arah penelitian yang dilakukan menjadi fokus. Adapun rumusan 

masalah pada penelitian ini adalah: 

1. Bagaimana peran guru dalam mengembangkan interaksi sosial pada anak 

autis di SD Al Firdaus? 

2. Faktor-faktor apa saja yang menyebabkan anak autis mengalami kurang 

berinteraksi sosial di SD Al Firdaus? 

3. Apa upaya yang dilakukan guru dalam mengembangkan interaksi sosial 

pada anak autis di SD Al Firdaus? 

 

C. Tujuan Penelitian 

 Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian yang akan dilakukan ini, untuk 

mendeskripsikan : 

1. Bagaimana peran guru dalam mengembangkan interaksi sosial pada anak 

autis di SD Al Firdaus.  

2. Faktor-faktor apa saja yang menyebabkan anak autis mengalami kurang 

berinteraksi sosial di SD Al Firdaus.  

3. Apa upaya yang dilakukan guru dalam mengembangkan interaksi sosial di 

SD Al Firdaus.  
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D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat teoritis 

Secara teoritis penelitian ini adalah memberikan wewenang  ilmu 

pengetahuan tentang peran guru dalammengembangkan interaksi sosial pada 

anak autis. 

 

2. Manfaat praktis 

a. Bagi peneliti, penelitian ini dapat menambah pengetahuan dan wawasan 

mengenai pengembangan interaksi sosial pada anak autis. 

b. Bagi guru, penelitian ini dapat memberikan informasi secara tertulis 

maupun sebagai referensi mengenai peran guru dalam mengembangan 

interaksi sosial pada anak autis di SD Al Firdaus. 

 


