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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Kehidupan setelah pernikahan tentu berbeda dengan kehidupan sebelum 

pernikahan, ditandai dengan bersatunya kedua individu yang berbeda didalam 

suatu ikatan yang mempunyai tujuan dan harapan sama yang harus dicapai. Salah 

satu tujuan dan harapan tersebut ialah Setiap orang tua yang telah menikah pasti 

mempunyai harapan untuk memiliki anak, anak yang sehat secara jasmanai dan 

rohani. Harapan ini menyakut pertumbuhan dan perkembangan yang paling 

optimal dari segi fisik, emosi, mental, dan social setiap anak.  

Namun, dari harapan mempunyai kehadiran anak tidak semuanya 

terpenuhi dengan baik, yang dari ketidak sesuaian harapan tersebut bisa 

menimbulkan problem didalam keluarga yang tidak memahami apa makna dari 

semua itu, karna tidak semua individu yang di lahirkan di muka bumi ini memliki 

kesempurnaan melainkan ada beberapa anak yang ketika lahir mempunyai 

kelebihan yang special dari anak tersebut, yang bisa membuat kedua orang tuanya 

bersyukur jika memahami. 

Anak yang merupakan generasi muda penerus bangsa, yang memiliki 

kualitas yang baik dengan tujuan agar tercapainya masa depan bangsa yang baik 

yang dikembangkan oleh anak sebagai generasi muda. Untuk mendapatkan 

kualitas yang baik setiap orang tua harus memperhatikan tumbuh kembang 

seorang anak juga harus baik. Perkembangan dan pertumbuhan setiap anak tentu 

cenderung berbeda secara spesifik dan berbeda. Perkembangan anak merupakan 

perubahan maturasi organ tubuh terutama perkembangan yang terjadi di system 

saraf pusat.  

Sigmund Freud yang mengatakan bahwa perkembangan seorang anak 

yang efektif terjadi di usia 3 tahun pertama, karna pada umur tersebut 

perkembangan berlangsung secara pesat dan menentukan masa depan anak yang 

akan datang. Orang tua harus berperan penting di dalam perkembangan dan 

perubahan yang terjadi pada anak, sehingga apabila ada ciri atau sifat yang tidak 
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seharusnya dimiliki bisa diketahui dengan cepat dan bias di obati secepatnya, atau 

melakukan tindakan pencegahan supaya hal tersebut tidak meluas atau membesar. 

Seperti yang sudah dijelakan di atas, setiap anak tidak mempunyai 

perkembangan dan perubahan yang sama di setiap individunya, sehingga ada 

kondisi anak yang seharusnya mendaptkan perhatian yang khusus dari kedua 

orang tuanya. Apapun kondisi yang diberikan oleh seorang anak, anak tersebut 

tetap berhak mendapatkan kasih sayang yang sama dengan anak yang lainnya. 

Terutama perhatian dalam masa perkembangan anak. Anak yang memiliki 

kebutuhan khusus ini sangat membutuhkan perhatian dan pengawasan yang lebih 

sering sehingga anak tersebut tidak merasakan suatu hal yang lain dari anak yang 

lain. Anak berkebutuhan khusus di bagi menjadi dua jenis yaitu anak 

berkebutuhan khusus dengan memiliki kekhususan pada fisik dan anak 

berkebutuhan khusus dengan kekhususan pada psikis. 

Perkembangan anak Autisme termasuk di dalam anak yang berkebutuhan 

khusus. Autisme merupakan gangguan perkembangan yang terjadi di otak yang 

dimana dapat mempengaruhi kemampuan kerja otak dan sulit untuk 

berkomunikasi dan berinteraksi dengan baik seperti halnya anak yang normal. 

Autisme tergolong ke dalam gangguan spektrum autisme atau autism spectrum 

disorder (ASD). Hal ini karena gejala dan tingkat keparahannya bervariasi pada 

tiap penderita. 

Isu anak autis sudah muncul pada tahun 1990-an, dan mulai dikenal 

secara luas sekitar tahun 2000-an. Namun, dari awal munculnya anak autis dan 

sampai sekarang belum ada data resmi yang menyatakan berapa anak yang 

mengidap gangguan autis di Indonesia. Tetapi, tidak adanya dukungan data 

statistic yang menunujukkan berapa anak yang mengidap gangguan autis, di 

kehidupan masyarakat dapat dilihat secara langsung sepertinya gangguan autis ini 

semakin tahun semakin tinggi dan semakin mencolok.   

Seperti halnya pengakuan seorang Psikiater yang tinggal di Jakarta dari 

pengalaman prakteknya mengatakan bahwa sebelum tahun 1990-an pasien yang di 

diagnosis sebagai penderita gangguan autis hanya berkisaran 5 orang pertahun. 

Tapi kini, penderita gangguan autis meningkat dengan ditandainya didalam satu 
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hari bias mendiagnosis sampai 3 pasien baru yang menderita gangguan autisme. 

Faktanya sampai sekarang belum ada factor yang jelas yang bisa. menjelaskan 

kenapa bias memiliki anak yang berprilaku autistic belum ditemukan secara pasti. 

Jumlah anak autistic juga disebabkan oleh kurangnya pemahaman ilmu 

mengenai gangguan autistic. Termasuk didalamnya para professional yang tidak 

memiliki standard yang jelas mengenai anak autistic, sehingga apabila di lakukan 

pengamatan antara professional dengan professional yang lain pasti memiliki 

sudut pandang yang berbeda yang sehingga, menyebabkan skor atau angka anak 

gangguan autistic itu tinggi. Di tambah lagi di dalam lingkungan masyarakat kita 

yang terlalu latah dengan kata “autistic” yang menyebabkan semua anak yang 

tidak tumbuh secara normal di anggap anak tersebut mengidap gangguan autistic. 

Autis merupakan gangguan perkembangan yang mengpengaruhi 

beberapa aspek bagaimana anak melihat dunia dan bagaimana belajar melalui 

pengalamannya anak dengan  gangguan autis biasanya  kurang dapat merasakan 

kontak sosial mereka cendrung menyendiri dan menghindari kontak dengan 

orang. Orang dianggap sebagai objek  (benda) bukan sebagai subjek  yang dapat 

berintekraksi dan berkomunikasi.
1
 

Meski di Indonesia belum ada data resmi yang menyatakan jumlah pasti 

anak dengan autisme, pada tahun 2013 lalu Direktur Bina Kesehatan Jiwa 

Kementerian Kesehatan pernah menduga jumlah anak dengan autisme di 

Indonesia sekitar 112 orang dengan rentang usia 5 sampai 19 tahun. Para pakar 

percaya jika kasus tersebut terus mengalami peningkatkan dari tahun ke tahun. 

Hal ini dapat dilihat dari angka kunjungan di rumah sakit umum, rumah sakit jiwa 

pada klinik tumbuh kembang anak dari tahun ke tahun.
2
 

Meskipun para pakar belum bisa memastikan apa penyabab terjadinya 

gangguan penyakit autis pada anak, namun ada beberapa factor yang sampai 

sekarang di anggap penyebab autism adalah; factor genetic, gangguan 

pertumbuhan sel otak pada saat di dalam kandungan atau masih berbentuj janin, 

gangguan pencernaan, keracunan logam berat, dan gangguan auto-imun. Selain 

                                                             
1
 Joko Yumuno. Memahami Anak Autis (cingkareng Jakarta:alfabeta cv,2012) Hal 24 

2
 Ahmad Sumanto Perkembangan Anak Usia Dini  ( Jakarta:kencana 2011) Hal 190 
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itu, kasus penyakit autism juga sering muncul pada anak yang juga mengalami 

pre-netal, seperti anak yang lahir secara premature, pendarahan antenatal pada 

trisemester pertama-keduaa, anak yang dilahirkan oleh ibu yang berusia lebih dari 

35 tahun, postmatur, serta banyak pula dialami oleh anak-anak dengan riwayat 

persalinan yang tidak spontan. 

Berdasarkan paparan defenisi di atas, peneliti menarik kesimpulan bahwa 

autis adalah gangguan perkembangan neurobiologis yang sangat komplek/berat 

dalam kehidupan yang panjang, yang meliputi gangguan pada aspek prilaku, 

interaksi sosaial, komunikasi dan bahasa, serta gangguan emosi dan presepsi 

sensori bahkan pada aspek motoriknya. 

Biasanya prilaku yang sering muncul pada anak autis ialah gangguan 

emosional seperti menanggis dan tertawa tanpa sebab yang jelas, tidak dapat 

berempati, rasa takut yang berlebihan dan sebagainya. Dan mempunyai gangguan 

dalam bidang interaksi social, tidak tertarik untuk bermain bersama teman,lebih 

suka untuk sendiri, tidak ada atau sedikit kontak mata, kadang anak autis berusaha 

untuk menghindari kontak mata secara bertatapan, suka menarik tangan orang lain 

untuk melakukan apa yang ingin di lakukan.
3
 

Anak yang memiliki masalah dan perangai buruk masa anak-anak akan 

berpeluang terbawa sampai dewasa olehnya anak yang menuunjukan perilaku 

yang sulit untuk berinteraksi harus mendapatkan perhatian dan penangan yang 

tepat dan berkesinambuangan agar memiliki kesempatan berkembang menjadi 

manusia yang sukses di masa depan.
4
 Baihaqi dan Sugiarmin (2006) menyatakan 

gangguan dari gangguan pemusat pemerhatian ini sangat beragam jika gangguan 

permusat pemikiran ini tidak terindntifikasi dan tidak di tanggani, maka anak akan 

mempunyai resiko tinggi yakni mengalami hambatan kemampuan belajar, 

menurunnya tingkat kepercayaan diri, masalah sosial kesulitan kesulitan  dalam 

keluarga dan masalah lainnya  yang mempunyai potensi dan berefek panjang. 

                                                             
3
 Ibid, Hal 30 

4
 Indria laksmi Gamayanti, Pengalaman upaya penanganan Anak dengan Gangguan 

Pemusatan perhatian di PPTKA, (Yogyakarta: Pusat Pengajian dan Pengamatan tumbuh kembang 

anak RSUD Dr. Srdjito, Kedokteran UGM,1997),Hal 5 
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Fenomena yang terjadi di masyarakat, banyak anak autis yang tidak di 

lakukan tindakan serius. Anak autis malah di biarkan tanpa diberi perhatian 

khusus dan bahkan ada lingkungan masyarakat tersebut mengucilkan anak yang 

mengidap pengaykit autis tersebut. Sudah dijelaskan dari awal, bahwa anak autis 

tersebut tidak diketahui pasti apa penyebabnya oleh karna itu, harus di berikan 

perhatian khusus guna mengeluarkan dia dari dunia tersebut. Ada beberapa cara 

penyembuhan agar anak tersebut kembali normal, namun tidak menjadikan 

normal secara normal anak biasa, tetapi mengurangi sedikit penyakit yang di 

deritanya. 

Laporan penelitian yang dilakukan oleh Princeton Child Development 

Institute menegaskan bahwa dengan melakukan pencegahan dan penanganan dini 

sebelum anak memasuki umur 5 tahun, 40%-60% anak autis dapat diikut sertakan 

dalam sekolah regular (Yuwono 2009). Metode untuk menintervensi dini yang 

dapat diberikan kepada anak autis yang mengalami gangguan interaksi social 

salah satunya menggunakan metode ABA. 

Terapi ABA diartikan sebagai ilmu terapan yang mengurai, mempelajari 

dan memodifikasi perilaku. Study pengertian dari ABA (Applied Behavior 

Analysis) itu sendiri adalah ilmu yang menggunakan prosedur perubahan perilaku, 

untuk membantu individu membangun kemampuan dengan ukuran nilai-nilai 

yang ada di masyarakat.
5
 

Metode ABA (Applied Behavior Analysis) bertujuan untuk mengajarkan 

bagaimana anak bisa berkomunikasi dua arah yang aktif, sosialisasi dalam 

lingkungan yang umum, menghilangkan atau meminimalkan perilaku yang tidak 

wajar, mengajarkan perilaku akademik dan kemandirian. Menurut Nanik kekuatan 

efektifitas terapi modifikasi perilaku ialah kemampuan memperbaiki kepatuhan, 

tanggung jawab, kemandirian, disiplin dan hubungan keluarga. Secara umum, 

program awal meliputi program kesiapan belajar, program bahasa reseptif, 

program meniru, program bahasa ekspresif, menyamakan, kemampuan pre-

akademik dan kemandirian. 

                                                             
5
 Judarwanto Widodo, Penata laksanaan Attention Deficit Hyperactive, (Malang: UMM 

Press,2004), hlm. 3 
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Terapi ABA ini lebih menekankan kepada bagaimana cara merubah anak 

autis yang sebelumnya tidak mampu atau mempunyai gangguan didalam 

melakukan komunikasi, dan berinteraksi di kehidupan masyaraktnya menjadi 

mampu untuk melakukan komunikasi dua arah, dan memberikan pemahaman-

pemahaman akademik, sehingga anak autis tersebut sedikit demi sedikit 

meninggalkan atau keluar dari penyakit yang mengganggunya. Terapi ini sudah di 

terap kan di salah satu klinik yang ada di Pekanbaru, Riau yang di mana klinik ini 

hanya menerima pendaftaran pasien anak autis yang di bawah 5 tahun.  

Seharusnya yang terjadi kepada anak awal ini ialah dia sudah mampu 

untuk mendegar dengan baik, melakukan kominikasi dengan baik secara verbal 

maupun non verbal, melihat dengan baik, tetapi yang terjadi pada anak awal autis 

dia tidak mampu melakukan komunikasi dua arah yang baik, dikarenkan adanya 

gangguan system otak yang menghabat perkembangan proses mendengar dan 

berkomunikasi. Dengan terjadinya hal tersebut, maka di lakukanlah terapi ABA 

dengan harapan anak tersebut mampu untuk kembali melakukan interaksi dan 

komunikasi dua arah dengan baik. 

Berdasarkan studi kasus yang terjadi, maka peneliti tertarik untuk 

melakukan penelitian mengenai anak autis yang ada di klinik kailila Pekanbaru 

dengan berjudul “MODEL PENDEKATAN TRAPI APPLIED BEHAVIOR 

ANALYSIS UNTUK ANAK AUTIS DI  KILINIK  KAILILA  

PEKANBARU” 

 

B. Penengasan Istilah 

1. Anak  

Anak adalah seorang yang dilahirkan dari perkawinan anatar seorang 

perempuan dengan seorang laki-laki dengan tidak menyangkut bahwa 

seseorang yang dilahirkan oleh wanita meskipun tidak pernah melakukan 

pernikahan tetap dikatakan anak-anak juga merupakan cikal bakal lahirnya 

suatu generasi baru yang merupakan penerus cita-cita perjuangan bangsa dan 

sumber daya manusia bagi pembangunan Nasional. 
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2. Autis  

Autisme adalah gangguan perkembangan otak yang memengaruhi 

kemampuan penderita dalam berkomunikasi dan berinteraksi dengan orang 

lain. Autisme tergolong ke dalam gangguan spektrum autisme atau autism 

spectrum disorder (ASD). Hal ini karena gejala dan tingkat keparahannya 

bervariasi pada tiap penderita.
6
 Autisme juga bisa dibilang ganguan 

perkembangan neurobiologis yang sangat komplek atau berat dalam 

kehidupan yang panjang yaitu meliputi ganguan pada aspek prilaku, interaksi 

sosial, komunikasi dan bahasa, serta ganguan emosi dan presepsi sensorik 

bahkan aspek metoriknya. Gejala autis muncul pada usia sebelum 3 tahun.  

3. Trapi ABA 

ABA (Applied Behavior Analysis) itu sendiri adalah ilmu yang 

menggunakan prosedur perubahan perilaku, untuk membantu individu 

membangun kemampuan dengan ukuran nilai-nilai yang ada di masyarakat.
7
 

 

C. Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah di paparkan di atas, 

rumusan masalah dalam penelitian ini adalah : Bagaimana  model Terapi ABA 

(Applied Behavior Analysis) untuk menangani anak Autis di Klinik Kailila 

Pekanbaru.  

 

D. Tujuan dan Keggunaan Penelitian  

1. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian  ini 

yakni: 

a. Untuk mengetahui Model Terapi  ABA (Applied Behavior Analysis)  

untuk menangani anak Autis di kilinik kailila pekanbaru.  

2. Kegunaan Penelitian 

                                                             
6
 Ibid,Hal 24 

7
 Judarwanto Widodo, Penata laksanaan AttentionDeficit Hyperactive, (Malang: UMM 

Press,2004), Hal. 3 
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Hasil penelitian ini peneliti berharap berguna baik bersifat teoritis 

maupun praktis, sebagaimana:  

a. Kegunaan secara teoritik  

1) Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi keilmuan 

terutama pengetahuan yang berkaitan dengan terapi ABA (Applied 

Behavior Analysis)  

2) Memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan  dan 

didunia pendidikan khususnya dalam bidang bimbingan dan konseling 

islam. 

b. Kegunaan secara praktis  

Dalam penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi 

sebagai masukan dalam bimbingan konseling islam khususnya bagi trapis 

dan orang tua yang menangani anak Autis sebagai bahan rujukan bagi 

konselor psikologi dan trapis dalam meningkatkan pelayanan pada klien 

dan masyarakat luas.  

 

E. Sistimatika Penulisan 

Untuk lebih jelas gambaran mengenai masalah yang diteliti serta 

memudahkan dalam memahami tulisan, maka penulisannya dibagi kedalam Enam 

(VI) bab terdiri dari beberapa sub bab yang merupakan satu kesatuan yang tidak 

bisa dipisahkan, yaitu : 

BAB I : PENDAHULUAN 

Dalam bab ini di uraikan mengenai latar belakang masalah, penegasan 

istilah, alasan pemilihan judul, permasalahan, tujuan dan kegunaan 

penelitian, dan sistematika pembahasan. 

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini diuraikan mengenai kajian teoritis, penelitian relevan, konsep 

operasional, asumsi dan hipotesis. 
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BAB III :  METODE PENELITIAN 

Dalam bab ini membahas mengenai waktu dan lokasi penelitian, 

subjek dan objek, populasi dan sampel, teknik sampling, teknik 

pengumpulan data, dan teknik analisis data. 

BAB IV :  GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN 

Bab ini membahas mengenai deskripsi tempat penelitian. 

BAB V  : PEMBAHASAN 

Dalam bab ini menampilkan data awal penelitian/ penyajian data, 

analisis data, dan pembahasan. 

BAB VI : PENUTUP 

Bab ini merupakan penutup yang berisikan kesimpulan dari hasil 

penelitian dan saran. 

 


