
BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Sistem Pakar

Secara umum, sistem pakar adalah sistem yang berusaha mengadopsi

pengetahuan manusia ke komputer yang dirancang untuk memodelkan

kemampuan menyelesaikan masalah seperti layaknya seorang pakar. (Turban dkk,

2005, dalam Gusti A.K.T. dkk, 2009).

Sistem pakar merupakan cabang dari Artificial Intellegence (AI) yang

cukup tua karena sistem ini telah mulai dikembangkan pada pertengahan tahun

1960. Sistem pakar yang muncul pertama kali adalah General-purpuse Problem

Solvel (GPS) yang dikembangkan oleh Newl dan Simon.

Suatu sistem dikatakan sistem pakar apabila memiliki ciri-ciri sebagai

berikut (Kusumadewi, 2003):

1. Terbatas pada domain keahlian tertentu.

2. Dapat memberikan penalaran untuk data-data yang tidak pasti.

3. Dapat mengemukakan rangkaian alasan-alasan yang diberikan dengan cara

yang tidak dipahami.

4. Berdasarkan pada kaidah atau rules tertentu.

5. Dirancang untuk dikembangkan secara bertahap.

6. Keluaran atau output bersifat anjuran.

Adapun banyak manfaat keuntungan yang dapat diperoleh dengan

mengembangkan sistem pakar, antara lain (Kusumadewi, 2003):

1. Masyarakat awam non-pakar dapat memanfaatkan keahlian didalam bidang

tertentu tanpa kehadiran seorang pakar.

2. Meningkatkan produktifitas kerja, yaitu bertambahnya efisiensi pekerjaan

tertentu serta hasil solusi kerja.
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3. Penghematan waktu dalam menyelesaikan masalah yang kompleks.

4. Memberikan penyederhanaan solusi untuk kasus-kasus yang kompleks dan

berulang-ulang.

5. Pengetahuan dari seorang pakar dapat dikombinasikan tanpa ada batas waktu.

6. Memungkinkan penggabungan bergbagai bidang pengetahuan dari berbagai

pakar untuk dikombinasikan.

Selain banyak manfaat yang diperoleh, ada juga kelemahan pengembangan

sistem pakar , yaitu sebagai berikut (Kusumadewi, 2003):

1. Daya kerja dan produktivitas manusia menjadi berkurang karena semuanya

dilakukan secara otomatis oleh sistem.

2. Pengembangan perangkat lunak sistem pakar lebih sulit dibandingkan sengan

perangkat lunak konversial.

Adapun defenisi tentang sistem pakar, antara lain: (Kusumadewi,2003)

1. Menurut Durkin: Sistem pakar adalah suatu program komputer yang dirancang

untuk memodelkan kemampuan menyelesaian masalah yang dilakukan oleh

seorang pakar.

2. Menurut Ignizio: Sistem pakar adalah suatu model dan prosedur yang

berkaitan dalam sutau domain tertentu, yang mana tingkat keahliannya dapat

dibandingkan dengan keahlian seorang pakar.

3. Menurut Giarratano dan Riley: Sistem pakar adalah suatu sistem komputer

yang bisa menyamai atau meniru kemampuan seorang pakar.

4. Menurut Martin dan Oxman: Sistem pakar adalah sistem berbasis komputer

yang menggunakan pengetahuan, fakta, dan teknik penalaran dalam

memecahkan masalah yang biasanya hanya dapat dipecahkan oleh seorang

pakar dalam bidangnya.

Tujuan pengembangan sistem pakar sebenarnya bukan untuk

menggantikan peran manusia, tetapi untuk mengsubstitusikan pengetahuan

manusia kedalam bentuk sistem sehingga dapat digunakan oleh orang banyak.

Dalam penyusunannya, sistem pakar mengkombinasikan kaidah-kaidah penarikan
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kesimpulan atau Inference rules dengan basis pengetahuan yang diberikan oleh

satu atau lebih pakar dalam bidang tertentu. Kombinasi dari kedua hal tersebut

disimpan dalam komputer, yang selanjutnya digunakan dalam proses pengambilan

keputusan untuk penyelesaian masalah tertentu.

Komponen utama pada struktur sistem pakar meliputi Basis

Pengetahuan/Knowlarge Base, Mesin Inferensi/Inference Engine, Working

memory, dan Antarmuka Pemakai/User Interface (Durkin, 1994 dalam Gusti

A.K.T. dkk, 2009):

Gambar 2.1 Struktur Sistem Pakar

2.1.1 Struktur Sistem Pakar

Sistem pakar disusun oleh dua bagian utama, yaitu lingkungan

pengembang (development environment) dan lingkungan konsultasi (concultation

environtment) (Turban, 1995 dalam Yakup, 2008). Lingkungan pengembangan

sistem pakar digunakan untuk memasukkan pengetahuan pakar kedalam

lingkungan sistem pakar, sedangkan lingkungan konsultasi digunakan oleh

pengguna yang bukan pakar guna memperoleh pengetahuan pakar. Komponen-

komponen sistem pakar dalam kedua bagian tersebut dapat dilihat dalam gambar

berikut: (Turban, 1995 dalam Yakup, 2008).
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Gambar 2.2 Arsitektur Sistem Pakar

2.1.1.1 Antarmuka Pengguna (User Interface)

User Interface merupakan mekanisme yang digunakan oleh pengguna dan

sistem pakar untuk berkomunikasi. Antarmuka menerima informasi dari pemakai

dan mengubahnya kedalam bentuk yang dapat diterima oleh sistem. Selain itu

antarmuka menerima informasi dari sistem dan menyajikannya kedalam bentuk

yang dapat dimengerti oleh pemakai. Menurut MCLeod (1995, dalam Yakup,

2008), pada bagian ini terjadi dialog antara program dan pemakai, yang

memungkinkan sistem pakar menerima instruksi dan informasi (input) dari

pemakai, juga memberikan informasi (output) kepada pemakai.

2.1.1.2 Basis Pengetahuan

Basis pengetahuan mengandung pengetahuan untuk pemahaman,

formulasi dan penyelesaian masalah. Komponen sistem pakar ini disusun atas dua

elemen dasar yaitu fakta dan aturan. Fakta merupakan informasi tentang obyek

dalam area permasalahan tertentu, sedangkan aturan merupakan informasi tentang

cara bagaimana memperoleh fakta baru dari fakta yang telah diketahui.
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Dalam studi kasus pada sistem berbasis pengetahuan terdapat beberapa

karakteristik yang dibangun untuk membantu dalam membentuk serangkaian

prinsip-prinsip arsitekturnya. Prinsip-prinsip tersebut meliputi:

1. Pengetahuan merupakan kunci kekuatan sistem pakar.

2. Pengetahuan sering tidak pasti dan tidak lengkap.

3. Pengetahuan sering kurang spesifikasi.

4. Amatir menjadi ahli secara bertahap.

5. Sistem pakar harus fleksibel.

6. Sistem pakar harus transparan.

2.1.1.3 Akuisisi Pengetahuan (Knowledge Acquistion)

Akuisisi pengetahuan adalah akumulasi transfer dan transformasi keahlian

dalam penyelesaian masalah dari sumber pengetahuan kedalam program

komputer. Dalam tahap ini knowledge engineer berusaha menyerap pengetahuan

untuk selanjutnya ditransfer ke dalam basis pengetahuan. Pengetahuan diperolah

dari pakar, dilengkapi dengan buku, basis data, laporan penelitian dan pengalaman

pemakai.

2.1.1.4 Mesin Inferensi

Komponen ini mengandung mekanisme pola pikir dan penalaran yang

digunakan oleh pakar dalam menyelesaikan suatu masalah. Mesin inferensi adalah

program komputer yang memberikan metodologi untuk penalaran tentang

informasi yang ada dalam basis pengetahuan dan dalam Workplace, dan untuk

menformulasikan kesimpulan (Turban, 1995 dalam Yakup, 2008).

Kebanyakan sistem pakar berbasis aturan menggunakan strategi yang

dinamakan modus panen. Berdasarkan strategi ini, jika terdapat aturan “IF A

THEN B” dan jika diketahuai bahwa A benar, maka dapat disimpulakan bahwa B

juga benar. Strategi inferensi modus panen dinyatakan dalam bentuk:

[A AND (AB)] B

Dengan A dan AB adalah proposisi-proposisi dalam basis pengetahuan.
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Terdapat dua pendekatan untuk mengontrol inferensi dalam sistem pakar

berbasis aturan, yaitu pelacakan kebelakang (backward chaining) dan pelacakan

kedepan (forward chaining) (Arhami, 2005:19 dalam Rahajeng S, 2008). Disini

penulis mengambil pelacakan kedepan (forward chaining) untuk pencarian solusi

dalam sistem pakar.

Pelacakan kebelakang adalah pendekatan yang dimotori tujuan terlebih

dahulu (goal-driven). Dalam pendekatan ini pelacakan dimulai dari tujuan,

selanjutnya dicari aturan yang memiliki tujuan tersebut untuk kesimpulannya.

Gambar 2.3 Proses Backward Chaining

(Sumber : Muhammad Arhami, 2005:19 dalam Rahajeng S, 2008)

Pencarian kedepan (forward chaining) adalah pendekatan yang dimotori

data (data – driven). Dalam pendekatan ini pelacakan dimulai dari informasi

masukan, dan selanjutnya mencoba menggambarkan kesimpulan. Pelacakan

kedepan mencari fakta yang sesuai dengan bagian IF dari dari aturan IF – THEN

(Muhammad Arhami, 2005 dalam Rahajeng S, 2008).

Gambar 2.4 Proses Forward Chaining

(Sumber : Muhammad Arhami, 2005:20 dalam Rahajeng S, 2008)
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Kedua metode inferensi tersebut dipengaruhi oleh tiga macam

penelusuran, yaitu Depth-first Search, Breadth-first Search dan Best-first Search

(Arhami, 2005:20 dalam Rahajeng S, 2008).

1. Depth-first Search, melakukan penelusuran kaidah secara mendalam dari

simpul akar bergerak menurun ke tingkat dalam yang berurutan.

Gambar 2.5 Diagram Alir Teknik Penelusuran Depth-First Search

(Sumber : Muhammad Arhami, 2005:21 dalam Rahajeng S, 2008)

2. Breadth-first Search, bergerak dari simpul akar, simpul yang ada pada

setiap tingkat diuji sebelum pindah ke tingkat selanjutnya.

Gambar 2.6 Diagram Alir Teknik Penelusuran Breadth-First Search

(Sumber : Muhammad Arhami, 2005:21 dalam Rahajeng S, 2008)
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3. Best-first Search, bekerja berdasarkan kombinasi metode sebelumnya.

Gambar 2.7 Diagram Alir Teknik Penelusuran Best-First Search

(Sumber : Muhammad Arhami, 2005:21 dalam Rahajeng S, 2008)

2.1.1.5 Workplace

Workplace merupakan area dari sekumpulan memori kerja (working

memory). Workplace digunakan untuk merekam hasil-hasil antara dan kesimpulan

yang dicapai. Ada tiga jenis keputusan yang dapat direkam, yaitu:

1. Rencana : Bagaimana menghadapi masalah.

2. Agenda : Aksi-aksi yang potensial yang sedang menunggu untuk di

eksekusi

3. Solusi : Calon aksi yang akan dibangkitkan.

2.1.1.6 Fasislitas Penjelasan.

Fasilitas penjelasan adalah komponen tambahan yang akan meningkatkan

kemampuan sistem pakar. Komponen ini menggambarkan penalaran sistem

kepada pemakai.

2.1.1.7 Perbaikan Pengetahuan.

Pakar memiliki kemampuan untuk menganalisis dan meningkatkan

kinerjanya serta kemampuan untuk belajar dari kinerjanya. Kemampuan tersebut

sangat penting dalam pembelajaran terkomputerisasi, sehingga program akan

mampu mengalisis penyebab kesuksesan dan kegagalan yang dialaminya.
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2.1.2 Konsep Umum Sistem Pakar.

Pengetahuan dalam sistem pakar mungkin dapat direpresentasikan dalam

sejumlah cara. Salah satu metode yang paling umum untuk merepresentasikan

pengetahuan adalah dalam bentuk tipe aturan (rule) IF…THEN (Jika….Maka).

Walaupun cara diatas sangat sederhana, namun banyak hal yang berarti

dalam membangun sistem pakar dengan mengekpresikan pengetahuan pakar

dalam bentuk aturan diatas.

Menurut (Turban,1995 dalam Yakub, 2008) menyatakan bahwa konsep

dasar dari suatu sistem pakar mengandung beberapa unsur/elemen, yaitu keahlian,

ahli, pengalihan keahlian, inferensi, aturan dan kemampuan menjelaskan.

Keahlian merupakan suatu penguasaan pengetahuan dibidang tertentu

yang didapatkan dari pelatihan, membaca atau pengalaman. Seperti contoh

dibawah ini:

1. Fakta-fakta pada lingkup permasalahan tertentu.

2. Teori-teori pada lingkup permasalahan tertentu.

3. Prosedur-prosedur dan aturan-aturan berkenaan dengan lingkup

permasalahan tertentu.

4. Strategi-strategi global untuk menyelesaikan masalah.

5. Meta-knowledge (pengetahuan tentang pengetahuan)

Menurut (Turban,1995 dalam Yakub, 2008), terdapat tiga orang yang

terlibat dalam lingkungan sistem pakar, yaitu:

a. Pakar

Pakar adalah orang yang memiliki pengetahuan khusus, pendapat,

pengalaman dan metode, serta kemampuan untuk mengaplikasikan

keahliannya tersebut guna menyelesaikan masalah.

b. Knowlarge engineer (Perakayasa Sistem)

Knowlarge engineer adalah orang yang membantu pakar dalam menyusun

area permasalahan dengan menginterprestasikan dan mengintegrasikan
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jawaban-jawaban pakar atas pernyataan yang diajukan, menggambarkan

analogi, mengajukan counter example dan menerangkan kesulitan-kesulitan

konseptual.

c. Pemakai

Sistem pakar memiliki beberapa pemakai, yaitu: pemakai bukan pakar,

pelajar, pembangun sistem pakar yang ingin meningkatkan dan merubah

basis pengetahuan dan pakar.

2.2 Metode Bayes

Metode Bayes merupakan satu metode yang digunakan untuk menghitung

ketidakpastian data menjadi data yang pasti dengan membandingkan antara data

“ya” atau “tidak”. Dimana pendekatan secara statistik untuk menghitung trede-

offs diantara keputusan yang berbeda-beda, dengan menggunakan probabilitas dan

costs yang menyertai suatu pengambilan keputusan tersebut. Probabilitas Bayes

merupakan salah satu cara untuk mengatasi ketidakpastian data dengan cara

menggunakan formula bayes yang dinyatakan dengan :P(H |E) = ( | ). ( )( ) …….(2.1)

Keterangan :

P(H | E) = Probabilitas Hipotesis H benar jika diberikan evidance E

P(E | H) = Probabilitas munculnya evidance E jika diketahui Hipotesis H

P(H) = Probabilitas Hipotesis H (menurut hasil sebelumnya) tanpa

memandang evidance apapun

P(E) = Probabilitas evidance E

Pada metode bayes terdiri dari beberapa metode dalam mencapai nilai

probabilitas antara lain sebagai berikut:

2.2.1 Naïve Bayes

Naïve bayes merupakan salah satu metode machine learning yang

menggunakan perhitungan probabilitas. Konsep dasar yang digunakan oleh Naïve
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bayes adalah Teorema Bayes, yaitu melakukan klasifikasi dengan melakukan

perhitungan nilai probabilitas P(C = ci | D = dj), yaitu probabilitas kategori ci jika

diketahui dokumen dj. Klasifikasi dilakukan untuk menentukan kategori c ɛ C dari

suatu dokumen d ɛ D dimana C = {c1, c2, c3, …, ci} dan D = {d1, d2, d3, …, dj}.

penentuan kategori sebuah dokumen dengan mencari nilai maksimum dari p(C =

ci | D = dj) pada p={p(C = ci | D = dj) | c ɛ C dan d ɛ D}. (Mitchell, 2005 dalam

Bayu DT,DKK, 2009).

2.2.2 Bayesian Network

Bayesian Network (BN) adalah sebuah Directed Acyclic Graph (DAG) dan

dilengkapi  dengan Conditional Probability distribution Table (CPT) untuk setiap

node-nya. Setiap node merepresentasikan sebuah domain variable dan setiap

arc/panah antar node merepresentasikan sebuah probabilistic dependency (Pearl,

1988, dalam Variq, DKK 2011). Secara umum, Bayesian Network dapat

digunakan untuk menghitung probabilitas bersyarat dari suatu node dengan

memberi nilai pada node lain yang berhubungan.

2.2.3 Teorema Bayes

Dalam bidang kedokteran teorema bayes sudah dikenal tetapi teorema ini

lebih banyak diterapkan dalam logika kedokteran modern (Cutler, 1991 dalam

Yakup, 2008). Teorema ini lebih banyak diterapkan pada hal-hal yang berkenaan

dengan diagnosis secara statistik yang berhubungan dengan probabilitas serta

kemungkinan dari penyakit dan gejala-gejala yang berkaitan.

Syarat-syarat teorema bayes bisa digunakan untuk menentukan

pengambilan keputusan, yaitu (Levin, dkk 2003 dalam Yahdin, dkk 2008):

1. Berada pada kondisi ketidakpastian (adanya alternative tindakan)

2. Peluang prior diketahui dan peluang posterior dapat ditentukan

3. Peluangnya mempunyai nilai antara nol sampai satu.

Secara umum teorema bayes dengan E kejadian dan hipotesis H dapat

dituliskan dalam bentuk :
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P(H |E) = ( | ). ( )∑ ( | ). ( ) …………… (2.2)

Jika setelah dilakukan pengujian terhadap hipotesisi, kemudian muncul lebih dari satu

evidance atau observasi baru, maka persamaannya akan menjadi:P(H|E, e) = ( | ) ( | , )( | ) …………… (2.3)

Keterangan :

e = evidance lama.

E = evidance baru.

P(H | E, e) = Probabilitas Hipotesis H benar jika muncul evidance baru E

dari evidance lama.

P(H | E) = Probabilitas Hipotesis H benar jika diberikan evidance E.

P(e | E, H) = Kaitan antara e dan E jika Hipotesis H benar.

P(e | E) = Kaitan antara e dan E tanpa memandang Hipotesis apapun.

Jika ditemukan evidence ganda yaitu E1, E2, ….., Em dan Hipotesis ganda H1, H2,

…., Hn adalah :p(H |E E …E ) = ( | ) ( | ) …… ( | ) ( )∑ ( | ) ( | ) …… ( | ) ( ) ……....(2.4)

Contoh perhitungan Probabilitas bayes:

Si pulan mengalami gangguan bicara yaitu sering mengulang-ulang apa yang

diucapkan orang lain segera atau setelah beberapa lama. Psikolog mendiagnosa si

pulan menderita autis dengan:

1. Probabilitas munculnya gangguan bicara, jika si pulan menderita autis;

P(gangguan bicara | autis)= 0,9

2. Probabilitas si pulan terkena autis tanpa memandang gejala apapun;

P(autis)= 0,4

3. Probabilitas munculnya gangguan bicara, jika si pulan sindrom; P(gangguan

bicara | sindrom)= 0,7
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4. Probabilitas si pulan terkena sindrom tanpa memandang gejala apapun;

P(sindrom)= 0,3

5. Probabilitas munculnya gangguan bicara, jika si pulan bisu; P(gangguan

bicara | bisu)= 0,6

6. Probabilitas si pulan bisu tanpa memandang gejala apapun; P(bisu)= 0,2

Maka:

1. Probabilitas si pulan menderita autis karena adanya gejala gangguan bicara

pada si pulan.

P(autis|gangguan bicara) = P(gangguan bicara|autis). P(autis)P(gangguan bicara|autis). P(autis) + P(gangguan bicara|sindrom). P(sindrom) + P(gangguan bicara|bisu). P(bisu)P(autis|gangguan bicara) = (0,9). (0,4)(0,9). (0,4) + (0,7). (0,3) + (0,6). (0,2) = 0,360,69 = 0,52
2. Probabilitas si pulan menderita sindrom karena adanya gejala gangguan

bicara pada si pulan.P(autis|gangguan bicara) = P(gangguan bicara|sindrom). P(sindrom)P(gangguan bicara|autis). P(autis) + P(gangguan bicara|sindrom). P(sindrom) + P(gangguan bicara|bisu). P(bisu)P(autis|gangguan bicara) = (0,7). (0,3)(0,9). (0,4) + (0,7). (0,3) + (0,6). (0,2) = 0,210,69 = 0,3
3. Probabilitas si pulan bisu karena adalanya gejala gangguan bicara pada si

pulan.P(autis|gangguan bicara) = P(gangguan bicara|bisu). P(bisu)P(gangguan bicara|autis). P(autis) + P(gangguan bicara|sindrom). P(sindrom) + P(gangguan bicara|bisu). P(bisu)
P(autis|gangguan bicara) = (0,6). (0,2)(0,9). (0,4) + (0,7). (0,3) + (0,6). (0,2) = 0,120,69 = 0,17

Sebelum melakukan perhitungan menggunakan probabilitas bayes, maka

perlu dilakukan pencarian fakta menggunakan metode forward chaining untuk

pelacakan fakta kedepan yang sesuai dengan IF dari aturan IF – THEN.
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2.3 Sejarah Autisme

Pada tahun 1943, Leo Kanner seorang ilmuwan asal Vienna melaporkan

kasus sebelas anak  yang diobservasinya di Unit Psikiater Anak Universitas Johns

Hopkins. Ada delapan karakteristik utama dari anak-anak tersebut yang

membedakannya dengan anak-anak lain. Kemudian Kanner berkesimpulan bahwa

anak-anak ini dapat dipisahkan dari anak-anak penderita schizophrenia dalam tiga

hal, yaitu: anak-anak schizophrenia menarik diri dari dunianya, sedangkan anak-

anak yang diobservasinya bahkan tidak pernah menunjukkan hubungan sosial

dengan dunianya. Anak-anak yang diobservasinya menunjukkan pola-pola bahasa

yang unik, seperti dalam pegucapannya. Anak-anak yang Leo Kenner observasi

tidak memperlihatkan makin memburuknya cara berfungsi seperti yang

diperlihatkan anak schizophrenia.

Kemudian, pada tahun 1944 seorang ilmuwan lain yang juga berasal dari

Vienna, Hans Asperger melaporkan empat kasus anak hasil observasinya di

Summer Camp yang lebih memilih bermain sendiri dan tidak berinteraksi dengan

anak-anak lain. Ciri-ciri anak-anak ini serupa dengan anak-anak yang diobservasi

oleh Kenner, kecuali dalam dua hal, yaitu: inteligensi anak-anak ini normal,

meskipun mereka menyalurkan kesadarannya dengan minat obsesif pada area-area

tertentu yang lebih sempit, dan bahasa mereka normal.

Kedua ilmuwan tersebut sama-sama menggunakan istilah autistic dalam

menyebut kondisi anak-anak yang mereka observasi. Kata autisme sendiri

merupakan label yang muncul pada awal abad dua puluh (Bleuler dalam Hallahan

& Kauffman,2006, dalam Mangunsong, Frieda 2009 hal.168 ) dan digunakan

untuk mengacu pada individu yang memiliki hubungan yang sangat sempit

dengan orang lain dan dunia luar. Istilah autistic dan autisme sendiri berasal dari

kata autos dalam bahasa yunani yang berarti “self = diri” (Frith, dalam Hallahan

& Kauffman,2006, dalam Mangunsong, Frieda 2009 hal.168).

Empat puluh tahun setelah Asperger mempublikasikan laporannya, Lorna

Wing (1981) mempublikasikan sebuah paper yang menunjukkan ketertarikannya
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pada hasil observasi Asperger dan mengusulkan istilah “Asperger’s Syndrome”

untuk menyebut kondisi tersebut. Sejak saat itulah orang-orang mulai tertarik pada

kondisi anak-anak semacam itu. Selain itu, laporan Lorna Wing inilah yang

merupakan katalis bagi dikenalinya sindrom Asperger (Hallahan &

Kauffman,2006, dalam Mangunsong, Frieda 2009  hal. 169)

IDEA (Individuals with Disabilities Education Art) mendefinisikan

autisme sebagai “cacat perkembangan yang mempengaruhi komunikasi verbal dan

nonverbal dan interaksi sosial, umumnya terlihat sebelum usia 3 tahun, yang

mempengaruhi kinerja anak. Karakteristik lain yang sering dikaitkan dengan

autisme adalah keterlibatan dalam kegiatan yang berulang-ulang dan gerakan

stereotip, resistensi terhadap perubahan lingkungan atau perubahan dalam rutinitas

sehari-hari, dan tanggapan biasa untuk pengalaman sensorik. istilah tersebut tidak

berlaku jika kinerja pendidikan anak terpengaruh, terutama karena anak

mengalami gangguan emosi yang serius.” (34 C.R.F Part 300, dalam Hallahan &

Kauffman,2006, hal. 399-400, dalam Mangunsong, Frieda 2009 hal. 170).

2.4 Batasan dan Pengertian

Autisme berasal dari istilah bahasa yunani yaitu “autos = diri sendiri” dan

isme’orientation/state =  orientasi/keadaan. Maka autisme dapat di artikan sebagai

kondisi seseorang yang secara tidak wajar terpusat pada dirinya sendiri atau

kondisi seseorang yang berada didalam dunianya sendiri. Istilah “autisme”

pertama kali diperkenalkan oleh Leo Kanner pada tahun 1943, selanjutnya ia juga

memakai istilah “Early Infantile Autisme”, atau dalam bahasa indonesianya

“Autisme masa kanak-kanak”.

Meskipun sejak tahun 1990 autisme sudah menjadi kategori terpisah

dengan IDEA (Individuals With Disabilities Education Act), kelainan-kelainan

lain yang mirip dengannya sekarang dikumpulkan dalam sebuah term yang lebih

luas yaitu :autisme spectrum disorders (ASD) atau persamaannya adalah

pervasive developmental disorders. Kelainan-kelainan lain yang termasuk dalam

ASD memiliki karakteristik gangguan dalam tiga area dengan tingkatan yang
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berbeda-beda. Ketiga area tersebut sama dengan karakteristik yang didefinisikan

dalam DSM-IV adalah kemampuan komunikasi, interaksi sosial, serta pola-pola

perilaku yang repetitive dan stereotip (Strock, 2004 dalam Hallahan & Kauffman,

2006, dalam Mangunsong, Frieda 2009 hal. 169). Dibawah ini adalah lima

kelainan yang termasuk dalam ASD :

1. Autisme yaitu penarikan diri yang ekstrim dari lingkungan sosialnya,

gangguan dalam berkomunikasi, serta tingkah laku yang terbatas dan berulang

(steriotipik) yang muncul sebelum usia 3 tahun (Hallahan & Kauffman, 2006 ;

Widyawati, 2002, dalam Mangunsong, Frieda 2009, hal 169). Gangguan ini 3

– 4 kali lebih banyak pada anak laki-laki dari pada perempuan (Widyawati,

2002, dalam Mangunsong, Frieda 2009 hal 169).

2. Asperger Syndrome (AS) ; abnormalitas yang secara kualitatif sama seperti

autisme. Dapat disebut sebagai mild autisme, tanpa gangguan yang signifikan

dalam kognisi dan bahasa. Individu dengan sindrom asperger memiliki tingkat

inteligensi dan kemapuan komunikasi lebih tinggi dari pada mereka yang

autis. Namun, mereka menampilkan sebagian besar, bahkan semua

karakteristik ASD dengan kesulitan utamanya yaitu berada didalam interaksi

sosial. Secara umum, dapat dikatakan bahwa asperger adalah bentuk lebih

ringan dari autisme (Hallahan & Kauffman, 2006, dalam Mangunsong, Frieda

2009 hal 169).

3. Rett Syndrome; sindrom ini umumnya dialami oleh anak perempuan. Muncul

pada usia 7 – 24 bulan, dimana sebelumnya terlihat perkembangan yang

normal, kemudian diikuti dengan kemunduran berupa hilangnya kemampuan

gerakan tangan yang bertujuan serta keterampilan motorik yang telah terlatih.

4. Childhood Disintegrative Disorder, perkembangan yang normal hingga usia 2

tahun sampai 10 tahun, kemudian diikuti dengan kehilangan kemampuan yang

signifikan. Terjadi kehilangan dalam keterampilan terlatih pada beberapa

bidang perkembangan setelah beberapa bulan gangguan berlangsung. Terjadi

pula gangguan yang khas dari fungsi sosial, komunikasi, dan perilaku. Pada
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beberapa kasus, kehilangan sifat progresif dan menetap. Sebagian penderita

akan mengalami retardasi mental berat (Widyawati,2002, dalam Mangunsong,

Frieda 2009 hal. 170). Kelainan ini umumnya dialami anak laki-laki (Hallahan

& Kauffman,2006, dalam Mangunsong, Frieda 2009 hal. 170).

5. Pervasive Developmental Disorder not Otherwise Specified (PDD-NOS)

yaitu individu yang menampilkan perilaku seperti anak autisme, tetapi pada

tingkat yang lebih rendah.

2.5 Karakteristik Autisme

Pada kriteria yang telah didefinisikan oleh ahli medis yang sering

digunakan adalah yang didefinisikan oleh World Health Organization, yang

terdapat dalam ICD-10 (International Classification of Disease, edisi ke-10),

(WHO,1987) dan the DSM-IV (Diagnostic Statistical Manual, edisi ke-4),

dikembangkan oleh American Psychiatric Association (APA,1994).

2.6 Macam-macam autisme

Macam-macam autisme, diklasifikasikan berdasarkan respon yang

ditunjukkan oleh anak, yaitu:

1. Autisme Ringan

Anak yang mengalami autisme ringan masih memberikan tanggapan atau

respon pada ransangan atau stimulasi ringan yang terjadi disekitarnya.

Misalnya, ia akan menoleh bila dipanggil atau menatap sebentar kearah si

pemanggil. Namun, tentu saja tidak seperti adanya anak normal, ia akan

kembali asik dengan dunianya sendiri.

2. Autisme Sedang

Autisme sedang ini, gejala yang ditunjukkan oleh anak adalah ia akan

memberikan tanggapan atau respon pada ransangan atau stimulasi sensoris

kuat. Misalnya jika kita memaksakan mengarahkan kepalanya untuk menatap

mata kita, maka ia akan menatap mata kita. Namun jika pegangan tangan kita
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lepaskan dari kepalanya, maka ia akan otomatis melepaskan perhatiannya ke

kita. Atau jika kita keraskan suara, maka ia akan memberikan responnya.

3. Autisme Berat

Autisme ini adalah kondisi terparah dari macam-macam autisme diatas. Anak

tidak akan memberikan respon atau tanggapan apapun terhadap segala

stimulasi sensoris yang diberikan. Anak akan diam saja seakan tidak

mendengar, merasa dan melihat apapun.

Untuk klasifikasi autis ringan, sedang, atau berat dibutuhkan suatu alat tes

yang dinamakan CARS (Childhood Autism Rating Scale) dan PEP-R

(Psycoeducational Profil Revisi). CARS berfungsi untuk mengukur skala

peringkat pada anak autis dan PEP-R yang berfungsi dalam imitasi, persepsi,

keterampilan motorik halus, keterampilan motorik kasar, koordinasi mata dan

tangan, performansi kognitif dan kognisi verbal, Tes PEP-R juga dapat

mendeteksi masalah-masalah dalam hal relasi dan afeksi, permainan dan minat

terhadap benda dan respon penginderaan dan bahasa.

2.7 Gejala dan Gangguan Autisme

Dibawah ini adalah gejala dan gangguan autisme berdasarkan usia anak

yaitu 2 bulan samapi 5 tahun. Pada usia 2 bulan sampai 1 tahun yaitu terdiri dari

13 gejala dan 5 Gangguan, usia 1 tahun sampai 2 tahun terdiri dari 11 gejala dan 4

gangguan, usia 2 tahun sampai 3 tahun terdiri dari 21 gejala dan 4 gejala, dan usia

3 tahun sampai 5 tahun terdiri dari 23 gejala dan 7 gangguan. Untuk lebih jelasnya

dapat dilihat pada tabel 2.1 gejala dan gangguan autisme.

Tabel 2.1 Gejala dan Gangguan Autisme

Usia Anak Nama Gejala Nama Gangguan

2 bulan sampai

1 tahun

 Bayi sangat pendiam dan baik.

 Jarang menunjukan senyum sosial.

 Sering menangis ditengah malam dan sulit

ditenangkan.

Gangguan Perilaku

 Bayi tidak sering melakukan kontak mata. Gangguan
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 Tidak berusaha menatap mata bila dipanggil.

 Seringkali menolak bila disentuh atau dibelai.

 Menjadi tegang apabila digendong.

 Jarang menyodorkan kedua tangan untuk diminta

gendong.

Interaksi Sosial

 Jarang mengoceh.
Gangguan Bahasa

dan Komunikasi

 Tidak responsive terhadap suara ibu.

 Bayi tidak merespon pada saat namanya

dipanggil.

Gangguan Respon

Terhadap

Rangsang Indera

 Tidak mau merespon ketika bermain sederhana

seperti bermain cilukba, bye-bye, dsb.

 Bayi tidak tersenyum bila diajak bercanda.

Gangguan Pola

Bermain

1 tahun sampai

2 tahun

 Tidak tertarik pada mainan, seperti boneka,

mobil-mobilan, dan lain-lain.

 Tidak bermain sesuai dengan mainannya.

Gangguan Pola

Bermain

 Jika berbicara tidak berupaya menggunakan

kata-kata.

 Anak tidak bisa menunjuk dengan jari jika

menginginkan sesuatu.

 Anak tidak menggunakan kata-kata ketika

menginginkan sesuatu.

Gangguan Bahasa

dan Komunikasi

 Tidak punya kemampuan untuk menunjuk agar

membuat orang dewasa melihat kearah yang

diinginkan.

 Bisa sangat tertarik pada kedua tangannya

sendiri.

 Menolak makanan keras atau sebaliknya atau

tidak mau mengunyah makanan.

Gangguan Perilaku

 Tidak mau dipeluk atau menjadi tegang apabila Gangguan

Tabel 2.1 Gejala dan Gangguan Autisme Lanjutan
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diangkat.

 Cuek terhadap kedua orang tuanya.

 Tidak melihat kearah mana orang dewasa

memandang.

Interaksi Sosial

2 tahun sampai

3 tahun

 Tidak menyukai rabaan dan pelukan.

 Mencium dan menjilat-jilat benda.

 Jika mendengar suara tertentu ia akan menutup

telinganya.

 Menunjukkan kontak mata yang terbatas.

 Sangat tahan terhadap rasa sakit.

Gangguan Presepsi

Sensoris

 Menolak dan menghindar untuk bertatap mata

secara langsung.

 Tidak mau melihat ketika ia dipanggil namanya.

 Lebih asik main sendiri.

 Kurang keinginan bersosialisasi.

 Menolak untuk dipeluk atau menjadi tegang atau

sebaliknya tubuh menjadi lemas.

 Menggunakan tangan orang tua dewasa sebagai

alat.

 Relative cuek terhadap kedua orang tuanya.

 Bila didekati ia menjauh.

Gangguan

Interaksi Sosial

 Perkembangan bicara sangat lambat atau sama

sekali tidak ada perkembangan.

 Mengoceh dengan bahasa yang tidak dimengerti

orang lain.

 Bila berbicara tidak dipakai untuk

berkomunikasi.

 Banyak meniru dan membeo.

 Mengucapkan kata-kata tetapi ia tidak mengerti

dengan apa yang diucapkan.

Gangguan Bahasa

dan komunikasi

Tabel 2.1 Gejala dan Gangguan Autisme Lanjutan
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 Tidak mampu berjalan menghidari hambatan.

 Tidak bisa melempar bola diatas kepalanya.

 Tidak mampu meniru lompat dengan satu kaki.

Gangguan Motorik

Kasar

3 tahun sampai

5 tahun

 Berbicara selalu berulang-ulang.

 Menunjukkan nada suara yang aneh seperti

suara tinggi dan monoton.

 Berbicara dengan bahasa yang tidak jelas.

Gangguan Bahasa

dan Komunikasi

 Ada gerakan aneh dan sering diulang-ulang.

 Sering terpukau dengan bagian benda.

 Kelekatan yang aneh pada benda-benda (seperti

pena, maka pena saja yang dipegang).

 Minat yang sangat tinggi terhadap bidang-

bidang tertentu (seperti tanggal, melukis, dan

lain-lain).

 Mempertahankan suatu minat atau lebih dengan

cara yang sangat berlebihan.

 Terpaku pada keteraturan.

 Terpaku pada kegiatan rutinitas yang tak ada

gunanya.

Gangguan Perilaku

 Melukai diri sendiri.

 Anak suka mengamuk atau agresif berkelanjutan

tapi berangsur-angsur berkurang.

 Kadang tertawa dan menangis atau marah-marah

tanpa sebab.

Gangguan Emosi

 Tidak ada empati atau tidak merasakan apa yang

dirasakan orang lain.

 Tidak mau melihat apabila dipanggil.

 Kontak mata masih sangat terbatas.

Gangguan

Interaksi Sosial

 Tidak mampu menghindari hambatan.

 Gerakan tangan yang kaku.

Gangguan Motorik

Kasar

Tabel 2.1 Gejala dan Gangguan Autisme Lanjutan
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 Tidak mampu berdiri menggunakan 1 kaki

selama 5 – 10 detik.

 Belum bisa membuat garis vertical.

 Tidak bisa menalikan tali sepatu.

Gangguan Motorik

Halus

 Tidak bermain dengan teman sebaya.

 Cara bermain kurang variatif, kurang imajinatif

dan kurang dapat meniru.

Gangguan Pola

Bermain

2.8 Terapi Penanganan Autisme

Adapun beberapa terapi yang digunakan dalam penanganan anak-anak

autisme yaitu :

1. Terapi Medikamentosa adalah terapi dengan obat-obatan bertujuan

memperbaiki komunikasi, memperbaiki respon terhadap lingkungan,

menghilangkan perilaku aneh serta diulang-ulang.(Widyawati dkk, 2003).

2. Terapi Biomedis adalah terapi bertujuan untuk memperbaiki metabolisme

tubuh melalui diet dan pemberian suplemen.(Widyawati dkk,2003).

3. Terapi Wicara adalah terapi untuk membantu anak autis melancarakan otot-

otot mulut sehingga membantu anak autis berbicara lebih baik.(Suryana,

2004).

4. Terapi Perilaku adalah metode untuk membentuk perilaku positif pada anak

autis, terapi ini lebih dikenal dengan nama ABA (Applied Behavior Analysis)

atau metode Lovass.(Handoyo,2003).

5. Terapi Okupasi adalah terapi untuk melatih motorik halus anak autis. Terapi

okupasi untuk untuk membantu menguatkan, memperbaiki koordinasi dan

keterampilan ototnya.(Suryana, 2004).

6. Terapi Bermain adalah proses terapi psikologik pada anak autis, dimana alat

permainan menjadi sarana utama untuk mencapai tujuan.(Sutadi dkk, 2003).

Tabel 2.1 Gejala dan Gangguan Autisme Lanjutan
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7. Terapi Sensory Integration adalah pengorganisasian informasi melalui

sensori-sensori (sentuhan, gerakan, keseimbangan, penciuman, pengecapan,

penglihatan dan pendengaran) yang sangat berguna untuk menghasilkan

respon yang bermakna.(Sutadi dkk, 2003).

8. Terapi Auditory Integration adalah terapi untuk anak autis agar

pendengarannya lebih sempurna.(Suryana, 2004).

9. Terapi Sosial adalah terapi untuk anak autis agar dapat berkomunikasi dua

arah, membantu teman dan bermain bersama ditempat bermain. Seorang

terapis sosial membantu dengan memberikan fasilitas pada mereka untuk

bergaul dengan teman-teman sebaya dan mengajari cara-caranya.

(Handoyo,2003).

10. Terapi Perkembangan (Floortime, Son-rise dan RDI (Relationship

Developmental Intervention)) artinya anak dipelajari minatnya, kekuatannya

dan tingkat perkembangannya, kemudian ditingkat kemampuan sosial,

emosional dan intelektualnya. Terapi perkembangan berbeda dengan terapi

perilaku seperti ABA yang lebih mengajarkan keterampilan yang lebih

spesifik. (Handoyo,2003).


