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ABSTRAK 

Fitria, Rosda Ayu. 2019. Upaya Peningkatan Kemampuan Interaksi Sosial Anak 

Autis di Sekolah Autis dan ABK Pesantren Anak Sholeh (PAS) Baitul 

Qur’an Ngabar Ponorogo. Skripsi. Jurusan Pendidikan Islam Anak Usia 

Dini Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Institut Agama Islam Negeri 

Ponorogo. Pembimbing, Dr. Umi Rohmah, M.Pd.I 

Kata Kunci:  Kemampuan Interaksi Sosial, Anak Autis. 

Kemampuan interaksi sosial sangatlah penting bagi anak autis, karena 

dengan diajarkan berinteraksi sosial maka anak autis akan lebih mudah untuk 

bersosialisasi dengan lingkungannya, anak tidak hanya tertarik dengan dunianya 

sendiri, tidak berani melakukan kontak mata dengan orang di sekitarnya dan 

membuat mereka tidak bisa berbaur dengan lingkungan di sekitarnya, dengan 

melatih anak untuk bisa berinteraksi sosial maka kita juga membuat anak merasa 

memiliki dunia lain yang lebih menarik dan dapat membuat anak merespon apa 

yang dia rasakan. Sekolah Autis dan ABK Pesantren Anak Sholeh (PAS) Baitul 

Qur’an Ngabar Ponorogo adalah salah satu sekolah yang membantu anak untuk 

meningkatkan kemampuan interaksi sosial pada anak autis. Jika kita bisa 

membantu anak dengan kebutuhan khusus maka sama halnya kita menyelamatkan 

kehidupan mereka tapi dengan cara yang berbeda dengan anak normal lainnya, 

tapi belum semua anak autis bisa berinteraksi sosial dengan baik, akan tetapi 

selaku pengajar dan guru kita harus bisa membantu anak untuk bisa seperti anak 

lainnya yang bisa berinteraksi sosial dengan baik.  

Penelitian ini bertujuan untuk (1) mendeskripsikan klasifikasi anak autis di 

Sekolah Autis dan ABK Pesantren Anak Sholeh (PAS) Baitul Qur’an Ngabar 

Ponorogo, dan (2) mendeskripsikan metode untuk meningkatkan kemampuan 

interaksi sosial anak autis di Sekolah Autis dan ABK  Pesantren Anak Sholeh 

(PAS) Baitul Qur’an Ngabar Ponorogo. 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian 

studi kasus dengan lokasi penelitian di Sekolah Autis dan ABK Pesantren Anak 

Sholeh (PAS) Baitul Qur’an Ngabar Ponorogo, penelitian ini dilaksanakan mulai 

bulan Maret sampai dengan bulan Mei 2019. Pengumpulan data dilakukan dengan 

teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik keabsahan data dilakukan 

dengan triangulasi metode, waktu dan sumber. Teknik analisis data menggunakan 

analisis model Miles dan Huberman dengan langkah-langkah: Reduksi data, 

penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi. 

Hasil penelitian ini menunjukkan 1) Klasifikasi  anak autis, a) Kelompok 

autis yang menyendiri, terdapat 3 orang anak autis dalam kelompok ini yang 

diterapis b) Kelompok autis yang pasif, terdapat 15 orang anak autis yang sedang 

diterapis c) Kelompok autis yang aktif, terdapat 1 orang anak autis yang sedang 

diterapis. 2) Metode peningkatan kemampuan interaksi sosial anak autis di 

Sekolah Autis dan ABK Pesantren Anak Sholeh (PAS) Baitul Qur’an Ngabar 

Ponorogo yaitu; a) Kelompok autis yang menyendiri menggunakan metode ABA, 

Terapi Perilaku, Terapi Okupasi, B) Kelompok autis yang pasif, menggunakan 

Terapi Perilaku dan Terapi Bermain, c) Kelompok autis yang aktif, menggunakan 

Metode ABA, Terapi perilaku, Terapi Bermain, dan Terapi Wicara.  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Anak usia dini adalah mereka yang memasuki awal kehidupan, 

tidak mengerti apa-apa, dan sepenuhnya memerlukan bantuan orang lain. 

Di Indonesia anak usia dini mengacu pada anak-anak dengan rentang 

usia 0-6 tahun, ini berbeda dengan The National Association for the 

Education for Young Children (NAECY) yang membuat klasifikasi 

rentang usia dini dari lahir (0) sampai 8 tahun. Program pendidikan untuk 

anak usia 0 sampai 8 tahun juga diadopsi oleh Child and Family 

Resource Programe (0-8 tahun), British Primary School (1-8 tahun), 

Home Start (6-7 tahun). Montessori School (1-8 tahun), dan Open 

Education (2-8 tahun).
1
 

Orangtua banyak tidak memahami kebutuhan belajar anak usia 

dini. Ada orangtua menganggap anak berusia 3 tahun harus dipenuhi 

sebanyak mungkin pengetahuan, sehingga kamar anak penuh dengan 

buku. Ada orangtua mati-matian agar anaknya yang berusia 4 tahun bisa 

cepat baca, tulis, hitung, bila perlu ikut les privat usia sekolah. Contoh ini 

menunjukkan sebagian orangtua tidak paham kebutuhan belajar 

anaknya.
2
 

                                                           
1
 Masnipal, Menjadi Guru PAUD Profesional, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2018), 

14.  

2
 Ibid, 16. 
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Salah satu bentuk pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan 

formal adalah Taman Kanak-kanak. Taman Kanak-kanak merupakan 

salah satu bentuk pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal 

untuk rentang usia empat sampai dengan enam tahun. Pendidikan Taman 

Kanak-kanak (TK) bukan pendidikan yang diwajibkan, tetapi 

keberadaannya mampu memberikan pengaruh dalam membantu anak 

mengembangkan seluruh aspek perkembangan yang dimilikinya.
3
 

Anak-anak memiliki beraneka ragam kondisi, karakteristik, dan 

budaya, sehingga sudah selayaknya dipahami oleh banyak pihak di 

sekitar anak, seperti: orang tua, guru, dan masyarakat. Anak yang 

memiliki perbedaan (fisik, intelektual, kondisi sosial emosional, 

linguistik, dan lain sebagainya) memiliki hak yang sama dalam 

mendapatkan pendidikan yang layak. Hal ini sesuai dengan undang-

undang  Nomor 20 Tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional dalam pasal 

5 ayat 1 disebutkan bahwa setiap warga negara mempunyai hak yang 

sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu. Pada pasal 5 ayat 2 

warga negara yang mempunyai kelainan fisik, emosional, mental, 

intelektual  atau sosial berhak memperoleh pendidikan khusus.
4
 

Anak berkebutuhan khusus (ABK) merupakan anak yang memiliki 

ciri yang berbeda dengan anak-anak pada umumnya, mereka mengalami 

hambatan dalam pertumbuhan dan perkembangannya. Mereka 

                                                           
3
 Masnipal, Menjadi Guru PAUD Profesional ,15. 

4
 Ibid, 16. 
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membutuhkan kegiatan dan layanan yang khusus agar dapat mencapai 

perkembangan yang optimal.
5
 

Sesuai dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 

tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional memberikan warna lain 

dalam penyediaan pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus. Pada 

penjelasan pasal 15 tentang pendidikan Khusus disebutkan bahwa 

pendidikan khusus merupakan pendidikan untuk peserta didik yang 

berkebutuhan khusus atau peserta didik yang memiliki kecerdasan luar 

biasa yang diselenggarakan secara inklusif atau berupa satuan pendidikan 

khusus pada tingkat pendidikan dasar dan menengah.
6
 

Anak memerlukan perhatian khusus untuk optimalisasi tumbuh 

kembang. Tumbuh kembang anak dapat dipengaruhi dua faktor utama 

yakni faktor genetik dan faktor lingkungan. Faktor lingkungan secara 

garis besar dibagi menjadi faktor lingkungan prenatal dan faktor 

lingkungan postnatal. Faktor lingkungan prenatal yang berpengaruh 

terhadap tumbuh kembang anak yakni gizi ibu pada saat hamil. Gizi ibu 

yang kurang dapat menghambat pertumbuhan otak janin. Tumbuh 

kembang otak yang kurang dalam struktur dan fungsi otak dapat 

menyebabkan masalah perkembangan pada anak diantaranya 

perkembangan mental, misalnya retardasi mental, ADHD, autis dan 

lainnya. The Autism society of America mendefinisikan autis sebagai 

                                                           
5
 Jati Rinakri Atmaja, M.Pd, Pendidikan dan Bimbingan Anak Berkebutuhan Khusus 

(Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2018), 1. 

6
 Ibid, 3. 



 

 

gangguan perkembangan yang sangat kompleks dan secara klinis 

ditandai oleh kualitas yang kurang dalam kemampuan interaksi sosial, 

emosional, komunitas timbal balik, minat yang terbatas, perilaku tidak 

wajar, disertai gerakan-gerakan berulang tanpa tujuan. Hasil survey dari 

beberapa negara menunjukkan bahwa 2-4 anak per 10.000 anak 

berpeluang menyandang autis.
7
 

Anak penyandang Autisme merupakan gangguan perkembangan 

yang terjadi pada anak yang mengalami kondisi menutup diri. Gangguan 

ini mengakibatkan anak mengalami keterbatasan dari segi komunikasi, 

interaksi sosial, dan perilaku.
8
 

Penyandang Autisme mempunyai gangguan dalam bidang interaksi 

sosial, yaitu tidak tertarik untuk bermain bersama teman, lebih suka 

menyendiri, tidak ada atau sedikit kontak mata atau menghindar untuk 

bertatap, senang menarik tangan orang lain untuk melakukan apa yang 

diinginkan.
9
 

Berdasarkan penelitian Safaria, hasil menunjukkan bahwa tingkat 

prevalensi dari autis diperkirakan 4-5 per 10.000 anak. Beberapa 

penelitian yang menggunakan definisi luas dari autisme memperkirakan 

10-11 dari 10.000 anak mengalami gangguan autism. Mengungkap 

sebuah hasil penelitian, Philip seorang yang ikut membidangi lahirnya 

                                                           
7
 Ratna Sari Hardiani, “ Metode ABA: Kemampuan Bersosialisasi Terhadap Kemampuan 

Sosial Anak Autis,” Volume,2012, file:///D:/proposal/pdf%20Skripsi/JURNAL%20ABA%202.pdf. 

8
 Ibid, 195. 

9
 Ratna Sari Hardiani, “ Metode ABA: Kemampuan Bersosialisasi Terhadap Kemampuan 

Sosial Anak Autis,” Volume,2012, file:///D:/proposal/pdf%20Skripsi/JURNAL%20ABA%202.pdf. 

proposal/pdf%20Skripsi/JURNAL%20ABA%202.pdf
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Indocare (pusat percontohan khusus autism di Indonesia) menyatakan, 

jumlah penderita autis di Indonesia sekitar 475 ribu anak, artinya dari 

500 anak di Indonesia satu diantaranya adalah penderita autis.
10

 

Namun demikian, menurut Yayasan Autisme Indonesia, jumlah 

anak yang menyandang autis semakin meningkat dari tahun ke tahun, 

tetapi belum ada survey mengenai jumlah pasti anak di Indonesia yang 

menderita autis. WHO memperkirakan prevalensi autis secara global 

mencapai 62 per 10.000 atau satu dari 160 kelahiran.
11

 

Di Indonesia jumlah anak penyandang autis dari tahun ke tahun 

meningkat, tetapi jumlah sekolah khusus anak berkebutuhan khusus 

masih sangat kurang. Pada dasarnya tidak seorang pun yang ingin 

dilahirkan di muka bumi ini dalam keadaan cacat atau tidak sempurna 

baik fisik maupun mental. Demikian pula dengan anak-anak penyandang 

autis. Mereka pada dasarnya tidak menginginkan adanya gangguan 

mental ataupun gangguan kelemahan mental, realitasnya bahwa autis itu 

dapat terjadi pada semua kelompok masyarakat, kaya miskin, 

berpendidikan atau tidak, serta pada kelompok etnis dan budaya di dunia. 

Seorang anak harus menikmati masa-masa bermain dan bersahabat 

dengan anak seusianya. 

                                                           
10

 www.Sinar Harapan.co.id. diakses 12 januari 2019. 

11
 Melisa, Fenny. 09 April 2013. Republika Online. 112000 Anak Indonesia Diperkirakan 

Menyandang Autisme : <http://www.republika.co.id/berita/nasional/umum/13/04/09/mkz2un-112 

000anak-indonesia-diperkirakan-menyandang-autisme>. Diakses pada tanggal 12 januari 2019 jam 

03:43. 

http://www.sinar/


 

 

Anak-anak penyandang autis kesulitan berkomunikasi serta sulit 

berinteraksi sosial dan berperilaku. Anak-anak yang mengalami 

gangguan autis memerlukan pendidikan dan bimbingan. Salah satu 

sekolah khusus menangani anak dengan gangguan autis yaitu sekolah 

autis dan ABK Pesantren Anak Sholeh (PAS) Baitul Qur’an Ngabar 

Ponorogo, suatu pendidikan  profesional di bawah naungan lembaga dan 

merupakan sekolah percontohan dari sekolah-sekolah yang ada di 

wilayah Ponorogo dalam mendidik dan menangani siswa yang memiliki 

gangguan fisik atau mental agar mampu mengembangkan sikap, 

mengembangkan potensi keterampilan yang mereka miliki dan dapat 

melakukan interaksi sosial serta dapat mengembangkan kemampuan 

dalam dunia kerja atau mengikuti pendidikan lanjutan. 

Penanganan autis harus dilakukan terapi dini dengan melibatkan 

para ahli dan orang tua, karena faktor waktu adalah penentu bagi 

penyembuhan gangguan autis, artinya semakin cepat anak terdeteksi 

terkena penyakit autis, maka semakin mudah dalam penanganannya, 

karena keberhasilan terapi tergantung pada berat dan ringannya gejala 

yang ada, umur memulai terapi, intensitas terapi dan juga dukungan dari 

orang tua. 

Dalam peningkatan kemampuan interaksi sosial pada anak autis, 

yang berperan penting di sini adalah orang tua dan juga lingkungan, 

termasuk lingkungan sekolah. Di sekolah, guru lah yang akan 

menggantikan peran orang tua kandung anak autis, agar diharapkan guru 
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dapat membimbing anak dengan gangguan autis. Dalam peningkatan 

kemampuan interaksi sosial anak autis tentunya tidaklah semudah dalam 

meningkatkan kemampuan interaksi sosial anak normal lainnya. Seorang 

guru haruslah berusaha, berupaya, dan juga dapat memberikan metode 

yang tepat dan juga sesuai dengan anak agar anak dapat berinteraksi 

dengan baik. Sama halnya dengan guru-guru di Sekolah Autis dan ABK 

Pesantren Anak Sholeh (PAS) Baitul Qur’an Ngabar Ponorogo berupaya 

untuk meningkatkan kemampuan interaksi sosial pada anak autis. 

Interaksi berarti saling mempengaruhi dan juga sosial berarti 

hubungan yang dinamis antara perorangan, antara kelompok dan juga 

lingkungan, peningkatan kemampuan interaksi sosial berbeda dengan 

peningkatan masalah komunikasi dan juga perilaku, peningkatan 

kemampuan komunikasi anak adalah membahas tentang masalah anak 

dalam hal berbicara dengan orang lain dan peningkatan kemampuan 

perilaku yakni membahas mengenai perilaku anak. Jadi interaksi sosial 

adalah suatu kajian yang jauh lebih luas lagi dari sekedar komunikasi dan 

juga perilaku. 

Dari hasil observasi yang dilakukan peneliti di Sekolah Autis dan 

ABK Pesantren Anak Sholeh (PAS) Baitul Qur’an Ngabar Ponorogo, 

ditemukan sebagian anak autis pada klasifikasinya yaitu: a) Anak autis 

yang menyendiri masih kurang berinteraksi sosial lebih senang dengan 

dunianya sendiri, acuh terhadap lingkungan sekitar dan belum bisa 

makan dengan sendiri. b) Anak autis yang pasif mereka belum bia diajak 



 

 

berbaur dengan lingkungannya terkadang masih menyakiti teman ketika 

apa yang anak inginkan tidak sesuai dengan keinginannya, dan masih 

sering mengganggu teman yang lainnya ketika belajar bersama. c) Anak 

autis yang aktif, mereka masih sering tantrum ketika disatukan dengan 

teman lainnya, belum bisa menoleh ketika dipanggil dan juga belum bisa 

merespon apa yang guru perintahkan. Dari penjabaran diatas maka dari 

itu peneliti ingin meneliti terkait dengan peningkatan kemampuan 

interaksi sosial pada anak autis. 

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis uraikan terlebih 

dahulu maka yang menjadi pokok dalam pembahasan ini adalah 

bagaimana peningkatan kemampuan interaksi sosial anak autis, di 

Sekolah Autis dan ABK Pesantren Anak Sholeh (PAS) Baitul Qur’an 

Ngabar Ponorogo, dengan demikian penulis ingin mengadakan penelitian 

dengan judul: UPAYA PENINGKATAN KEMAMPUAN 

INTERAKSI SOSIAL ANAK AUTIS DI SEKOLAH AUTIS DAN 

ABK PESANTREN ANAK SHOLEH (PAS) BAITUL QUR’AN 

NGABAR PONOROGO. 

B. Fokus Penelitian 

Dalam penelitian ini peneliti fokus pada upaya peningkatan 

kemampuan interaksi sosial pada anak autis yang terfokus pada anak 

autis kelompok yang menyendiri, kelompok yang pasif, dan kelompok 

yang aktif, tetapi memiliki keanehan, dan juga metode dalam penanganan 
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interaksi sosial pada anak autis di Sekolah Autis dan ABK Pesantren 

Anak Sholeh (PAS) Baitul Qur’an Ngabar Ponorogo. 

C.  Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah dan fokus penelitian, maka 

dapat dirumusakan masalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana klasifikasi anak autis di Sekolah Autis dan ABK 

Pesantren Anak Sholeh (PAS) Baitul Qur’an Ngabar  Ponorogo? 

2. Bagaimana metode peningkatan kemampuan interaksi sosial anak 

Autis di Sekolah Autis dan ABK Pesantren Anak Sholeh (PAS) 

Baitul Qur’an Ngabar Ponorogo? 

D. Tujuan Penelitian 

 Berdasarkan rumusan masalah yang penulis paparkan, maka tujuan 

penelitian yang ingin dicapai adalah: 

1. Untuk mendeskripsikan klasifikasi anak Autis di Sekolah Autis dan 

ABK Pesantren Anak Sholeh (PAS) Baitul Qur’an Ngabar 

Ponorogo. 

2. Untuk mendeskripsikan  metode yang digunakan untuk 

meningkatkan kemampuan interaksi sosial anak Autis di Sekolah 

Autis dan ABK Pesantren Anak Sholeh (PAS) Baitul Qur’an Ngabar 

Ponorogo. 

 

 



 

 

E. Manfaat Penelitian 

 Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah: 

1. Manfaat Teoretis 

Dari hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangan 

pemikiran dalam memecahkan masalah pendidikan yang dapat 

dikembangkan lebih lanjut oleh pemerhati pendidikan dalam hal 

interaksi sosial anak autis. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Sekolah 

Sebagai bahan referensi kepustakaan, khususnya untuk jenis 

penelitian yang membahas tentang peningkatan kemampuan 

interaksi sosial pada anak autis. 

b. Bagi Kepala Sekolah 

Penelitian ini dapat dijadikan pertimbangan dalam penyempurnaan 

dan pengembangan dalam meningkatkan interaksi sosial anak autis. 

c. Bagi Guru 

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai literature dalam peningkatan 

interaksi sosial  anak autis. 

d. Bagi Penulis 

Penelitian ini dapat dijadikan bahan pemikiran dalam memperluas 

wawasan khususnya di bidang sosial. 
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F. Sistematika Pembahasan 

 Sistematika pembahasan pada penelitian kualitatif ini terdiri dari 

enam bab yang berisi: 

Bab I : Pendahuluan. Bab ini berfungsi untuk memaparkan pola dasar 

dari keseluruhan isi yang terdiri dari latar belakang masalah, fokus 

penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, 

dan sistematika penelitian. 

Bab II : Telaah Hasil Penelitian Terdahulu dan Kajian teori meliputi 

pengertian autisme, klasifikasi autisme berdasarkan interaksi sosial, 

karakteristik anak autisme, dan penyebab anak autisme, dan metode 

meningkatkan interaksi sosial anak autis. 

Bab III : Metode penelitian. Dalam bab ini dipaparkan pendekatan apa 

yang dilakukan, jenis penelitian, kehadiran peneliti, lokasi 

penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis 

data, pengecekan keabsahan data dan tahap-tahap penelitian. 

Bab IV : Temuan Penelitian. Bab ini terdiri dari deskripsi data umum dan 

deskripsi data khusus. Deskripsi data secara umum tentang latar 

belakang sekolah, tujuan, visi, misi dan deskripsi data khusus 

membahas tentang klasifikasi anak autis di Sekolah Autis dan ABK 

Pesantren Anak Sholeh (PAS) Baitul Qur’an Ngabar Ponorogo dan 

metode untuk meningkatkan kemampuan interaksi sosial anak autis 

di Sekolah Autis dan ABK Pesantren Anak Sholeh (PAS) Baitul 

Qur’an Ngabar Ponorogo. 



 

 

Bab V : Pembahasan. Bab ini berisi tentang pembahasan klasifikasi anak 

autis dan juga metode peningkatan kemampuan interaksi sosial di 

Sekolah Autis dan ABK Pesantren Anak Sholeh (PAS) Baitul 

Qur’an Ngabar Ponorogo. 

Bab VI : Penutup. Bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran. 
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BAB II 

TELAAH HASIL PENELITIAN TERDAHULU DAN KAJIAN TEORI 

 

A. Telaah Hasil Penelitian Terdahulu 

 Berikut ini adalah hasil telaah terhadap penelitian terdahulu yang 

relevan dengan penelitian ini: 

1. Pada skripsi Lilis Rahmawati, Fakultas Psikologi Universitas Islam 

Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, yang berjudul Penerapan 

Metode ABA Bagi Kemampuan bersosialisasi pada anak dengan 

gangguan Autisme. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian 

kualitatif deskriptif dalam bentuk studi kasus, karena pada dasarnya 

peneliti ingin mengkaji secara mendalam bagaimanakah penerapan 

terapi ABA dan perkembangan kemampuan sosial anak setelah 

mendapatkan terapi tersebut. Metode penelitian yang digunakan 

adalah observasi partisipan, Overt (terbuka) dan alamiah, wawancara 

bebas terpimpin (semi-struktur interview), dan analisis dokumentasi. 

Penelitian ini pun menggunakan analisa data secara simultan dan terus 

menerus sesuai karakteristik penelitian kualitatif.
12

 

Persamaan antara penelitian Lilis Rahmawati dengan penelitian ini 

yaitu sama-sama meneliti tentang anak autis. Sedangkan perbedaan, 
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penelitian Lilis Rahmawti dengan Penelitian ini adalah penelitian ini 

hanya berfokus pada penerapan metode ABA pada anak autis. 

2. Jurnal keperawatan Sudirman yang berjudul kemampuan 

bersosialisasi terhadap kemampuan interaksi sosial anak autis. Anak 

penyandang autis mempunyai gangguan dalam bidang interaksi sosial, 

yaitu tidak tertarik untuk bermain bersama teman, suka menyendiri, 

sedikit kontak mata. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui 

pengaruh metode ABA: kemampuan bersosialisasi terhadap 

kemampuan interaksi sosial. Jenis penelitian yang digunakan adalah 

penelitian pre eksperimental dengan rancangan one group pretest 

psttest. Pada penelitian ini populasi yang digunakan oleh peneliti 

adalah seluruh anak autis di SLB TPA kabupaten Jember yang 

berjumlah 18 anak, yang dipilih dengan teknik total sampling, dan 

hasil yang terjadi pada anak. 

Persamaan antara penelitian Sudirman dengan penelitian ini yaitu 

sama-sama meneliti tentang anak autis. Sedangkan perbedaan, 

penelitian Sudirman dengan Penelitian ini adalah penelitian ini hanya 

berfokus pada kemampuan bersosialisasi anak terhadap interaksi 

sosialnya 

3. Pada Skripsi Fitri Rahayu, Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas 

Negeri Yogyakarta. Yang berjudul Kemampuan Komunikasi Anak 

Autis Dalam Interaksi Sosial (Kasus Anak Autis di Sekolah Inklusi, 

SD Negeri Giwangan Kotamadya Yogyakarta) Penelitian ini bertujuan 
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untuk mengetahui dan menjelaskan mengenai bentuk kemampuan 

komunikasi yang dapat dilakukan anak autis, serta kemampuan 

komunikasi anak autis ketika melakukan interaksi sosial di Sekolah 

Dasar Negeri Giwangan Yogyakarta. Jenis Penelitian ini 

menggunakan pendekatan kualitatif jenis penelitian studi kasus. 

Subjek penelitian merupakan siswa kelas IV dengan gangguan autis. 

Pengumpulan data menggunakan metode observasi, wawancara dan 

dokumentasi. Data-data yang diperoleh kemudian dianalisis, data 

disajikan dengan menarik kesimpulan mengenai pemaknaan data yang 

telah terkumpul. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bentuk 

kemampuan komunikasi yang dapat dilakukan AS saat interaksi sosial 

berupa komunikasi satu arah dari peneliti ke subjek. AS sudah bisa 

menulis dan membaca tetapi kemampuan AS dalam memahami 

bahasa tulis dalam komunikasi masih kurang walaupun sudah dapat 

berbicara, membaca, dan menulis tetapi AS belum dapat 

berkomunikasi dengan baik, sehingga masih memerlukan bimbingan. 

Mampu merespon komunikasi saat interaksi berlangsung tetapi 

terkadang respon yang diberikan AS belum sesuai dengan topik 

komunikasi. AS sudah dapat berbicara tetapi dalam melakukan 

komunikasi saat ini baru menguasai komunikasi verbal satu arah dari 

peneliti ke subjek dengan bantuan stimulus dan kemampuan 



 

 

komunikasi non verbal masih kurang yang sering terlihat dalam 

komunikasi non verbal hanya sentuhan serta gerakan tubuh.
13

 

Persamaan antara penelitian Fitri Rahayu dengan penelitian ini yaitu 

sama-sama meneliti tentang anak autis. Sedangkan perbedaan, 

penelitian Fitri Rahayu dengan Penelitian ini adalah penelitian ini 

hanya berfokus pada interaksi sosial pada anak autis. 

B. Kajian Teori 

1. Kajian Tentang Anak Autisme 

a. Pengertian Autisme 

Pada kehidupan sehari-hari sering ditemukan anak yang 

mengalami gangguan komunikasi, interaksi sosial dan perilaku. 

Namun, belum bisa diidentifikasi bahwa anak tersebut mengalami 

gangguan autis atau hanya mengalami gangguan pada organ 

syarafnya saja, sehingga masih banyak masyarakat yang belum 

mengetahui yang dimaksud dengan anak dengan gangguan 

autisme serta penanganannya. 

Istilah autisme berasal dari kata autos yang berarti diri sendiri 

dan isme yang berarti aliran. Autisme berarti suatu paham yang 

tertarik hanya pada dunianya sendiri.
14
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Berdasarkan pendapat tersebut perlu diperhatikan terkait 

dengan perilaku dan interaksi sosial anak. Perilaku anak yang 

suka menyendiri atau asyik dengan dunia sendiri dan tidak 

terkontrol serta minimnya interaksi dengan orang lain bisa 

dikatakan sebagai anak autis. Begitupun sebaliknya, jika perilaku 

anak tidak suka menyendiri atau menarik diri dan interaksi anak 

normal dengan orang lain maka anak tidak disimpulkan sebagai 

anak autis. 

Ada pula yang menyebutkan bahwa autisme adalah gangguan 

perkembangan yang mencakup bidang komunikasi, interaksi, dan 

perilaku. Gejalanya mulai tampak pada anak sebelum mencapai 

usia tiga tahun.
15

 

Anak penyandang Autisme merupakan gangguan 

perkembangan yang terjadi pada anak yang mengalami kondisi 

menutup diri. Gangguan ini mengakibatkan anak mengalami 

keterbatasan dari segi komunikasi, interaksi sosial, dan perilaku. 

Anak penyandang autis mempunyai gangguan dalam bidang 

interaksi sosial, yaitu tidak tertarik untuk bermain bersama teman, 

lebih suka menyendiri, tidak ada atau sedikit kontak mata atau 

menghindar untuk bertatap, senang menarik tangan orang lain 
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untuk melakukan apa yang diinginkan.
16

 Menurut kamus ilmiah 

populer menyebutkan bahwa autisme merupakan gangguan yang 

berpangkal pada kemampuan pikir/khayal sendiri. 

Menurut Hardiono, gangguan autistik ditandai tiga gejala 

utama, yaitu gangguan interaksi sosial, gangguan komunikasi, dan 

perilaku yang stereotipik. Dari tiga hal tersebut, yang paling 

penting untuk diri anak autisme itu sendiri adalah interaksi sosial 

anak tersebut. Apabila interaksi sosial meningkat, sering kali 

gangguan komunikasi dan perilaku akan meningkat secara 

otomatis. Banyak orang tua yang mengharapkan anaknya mampu 

untuk segera berbicara secara baik. Tanpa interaksi yang baik, 

bicara yang keluar sering kali berupa ekolia (meniru) mengulang 

sesuai yang didengarkan. Bisa berkomunikasi nonverbal jauh 

lebih baik dibanding berbicara yang sulit untuk dimengerti 

maksud dari perkataan anak autisme tersebut.
17

 

Menurut Yuwono autis merupakan gangguan perkembangan 

neorobiologis yang sangat kompleks berat dalam kehidupan yang 

panjang, yang meliputi gangguan pada aspek interaksi sosial, 

komunikasi dan bahasa dan perilaku serta gangguan emosi dan 
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persepsi sensori bahkan pada aspek motoriknya. Gejala autistik 

muncul pada usia sebelum 3 tahun.
18

 

Menurut DSM (Diagnostic and Statistical Manual) IV yang 

diterbitkan oleh APA (American Psychiatric Association) pada 

tahun 1994, bahwa autis adalah gangguan perkembangan 

pervasive pada anak yang gejalanya muncul sebelum anak berusia 

3 tahun yang mencakup bidang interaksi sosial, komunikasi dan 

perilaku. Dikatakan pervasive karena gangguan perkembangan 

terjadi secara luas dan mendalam. Sedangkan Depdiknas menulis 

bahwa anak autis adalah anak yang mempunyai masalah atau 

gangguan dalam bidang komunikasi, interaksi social, gangguan 

sensoris, pola bermain, perilaku dan emosi. Lebih jauh Leo 

Kenner menggambarkan keadaan anak autis sebagai anak yang 

tidak mampu menghubungkan situasi dan keadaan sekitar dengan 

dirinya sendiri, berada dalam kesendirian dan juga 

mengobsesikan dirinya dalam suatu gerak atau tindakan tertentu 

yang terus dilakukan berulang-ulang.
19

 

Berdasarkan pengertian para ahli psikologi tersebut, maka 

dapat disimpulkan bahwa anak autis adalah anak yang 

mempunyai dunia sendiri dikarenakan adanya kelainan pada 
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bahasa, kognitif, sosial, efektif, di tiga tahun pertama 

kehidupannya, sehingga mengalami ketertinggalan pada 

perkembangannya. Anak autis pada umumnya sering mengalami 

gangguan pada perkembangan di bidang sosial emosional yang 

menyebabkan anak menarik diri. Akibat perilaku tersebut 

menjadikan anak autis lebih asik dengan dunianya sendiri. 

Autism juga bisa dikatakan suatu keadaan yang dimana 

dulunya termasuk dalam kategori kelainan emosional yang serius. 

Pada revisi yang dilakukan IDEA pada 1990, ditambahkan suatu 

kategori terpisah bagi autism. Penambahan ini terjadi, sebagian 

karena perbedaan yang sangat jelas dalam etiologi dan ciri-cirinya 

dibandingkan gangguan lainnya yang termasuk dalam kategori 

gangguan emosi berat. Autisme adalah suatu kelainan neorologis 

yang seringkali mengakibatkan ketidak mampuan interaksi 

komunikasi dan sosial. Autism tiga kali lebih sering terjadi pada 

anak laki-laki dibandingkan anak perempuan. Meskipun ini 

dianggap kelainan psikologis, penyebabnya yang pasti, tak 

diketahui dalam kebanyakan kasus. 
20

 

b. Klasifikasi Anak  Austis 

Autis merupakan suatu gejala yang dilatar belakangi oleh 

berbagai faktor yang berbeda untuk masing-masing anak, oleh 

karena itu, pengklasifikasian anak autis sangatlah penting dalam 
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menyusun program penanganan yang sesuai untuk anak autis di 

sekolah. 

Menurut Yatim klasifikasi anak autis berdasarkan interaksi 

sosial dikelompokkan menjadi tiga bagian, antara lain
21

: 

1) Kelompok yang menyendiri atau bisa disebut kelompok 

aloof  hal ini banyak terlihat terhadap anak yang 

mengucilkan diri, acuh tak acuh serta merasa kesal ketika 

diadakan pendekatan sosial, kemudian juga menunjukkan 

perilaku dan perhatian yang kurang bersahabat. Masalah 

mereka meliputi perilaku buruk seperti mengamuk, secara 

tidak terduga menggigit, memukul atau mencakar, melukai 

diri sendiri, berkeliaran tanpa tujuan yang jelas, berteriak, 

meludah dan mencoret-coret. Mereka sulit meniru suatu 

gerakan yang mempunyai makna. Mereka bisa bertepuk 

tangan apabila tangannya dipegang, tetapi tidak bisa 

melakukannya secara spontan. Mereka juga tidak bisa 

bermain secara simbolik, baik sendiri maupun bersama 

dengan orang lain. Mereka dapat memanipulasi benda, 

tetapi tidak tahu benda tersebut. Senang melakukan gerakan 

berulang dan stereotipik sampai berjam-jam. Tidak peduli 

pada aktivitas lain di sekitarnya. Senang mengumpulkan 

benda-benda tertentu, misalnya kaleng atau kotak-kotak, 
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menderetkan nya dalam urutan yang sangat teratur, 

mempunyai suatu ritual yang tetap dan menolak apabila rute 

tersebut berubah.
22

 

2) Kelompok yang pasif, mereka yang termasuk golongan ini 

dapat menerima pendekatan sosial serta dapat bermain 

dengan anak-anak lainnya andaikata dan jika pola 

permainannya sesuai dengan dirinya. Kelompok ini tidak 

berinteraksi secara spontan, tetapi tidak menolak usaha 

interaksi dari orang lain. Mereka biasanya berperilaku 

paling baik selama mereka dapat mengikuti rutinitas harian 

yang dapat dipercaya. Permainan imajinatif mereka 

biasanya tidak ada atau hanya terdiri dari perilaku meniru 

aktivitas anak-anak lain, sebagai contoh memberi makan 

atau memandikan boneka. Permainan mereka tidak memiliki 

spontanitas dan sifat inventif (berdaya cipta), hanya bersifat 

repetitive dan terbatas cakupannya. 

3) Kelompok yang aktif, tetapi memiliki keanehan: anak dalam 

kelompok ini biasanya akan mendekati anak lain secara 

spontan, tetapi interaksi nya dan apa yang dilakukannya 

tidak sesuai dan sering hanya dari dirinya sendiri atau 

sepihak. Mereka memiliki gabungan berbagai gangguan 
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perilaku dengan masalah adanya yang membingungkan 

orang tau atau guru. Mereka banyak melakukan gerakan-

gerakan repetitive seperti membangun rumah-rumahan 

dengan pola imajinasi yang sama. Rutinitas repetitive 

dengan benda kemudian digantikan oleh minat yang lebih 

abstrak. Kemungkinan-kemungkinan adanya minat tersebut 

sangat bervariasi. Minat-minat tersebut sebenarnya tidak 

abnormal, apa yang membuatnya tidak normal adalah 

kesetiaan mereka terhadap minat tersebut. Anak autis 

kelompok ini memiliki sedikit atau tidak sama sekali 

pemahaman terhadap penggunaan praktis minat-minat 

tersebut dalam kehidupan kita sehari-hari.
23

  

c. Karakteristik Anak Autisme 

Karakteristik pada seseorang yang mengidap kelainan ini 

adalah kesulitan membina hubungan sosial, berkomunikasi secara 

normal maupun memahami emosi serta perasaan orang lain.
24

 Jika 

perilaku bermasalah, dalam perkembangan aspek interaksi sosial, 

komunikasi akan mengalami masalah. Sebaliknya, jika 

kemampuan komunikasi anak tidak berkembang, anak akan 

mengalami kesulitan dalam mengembangkan perilaku dan 
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interaksi sosial yang bermakna. Karakteristik anak autis yang 

dapat diamati sebagai berikut
25

: 

a. Perilaku 

1) Cuek terhadap lingkungan  

2) Perilaku tak terarah 

3) Kelekatan terhadap benda tertentu 

4) Terpukau terhadap benda yang bergerak. 

b. Interaksi sosial 

1) Tidak mau menatap mata lawan bicara 

2) Dipanggil tidak menoleh 

3) Tidak mau bermain dengan teman sebayanya 

4) Asyik bermain dengan dirinya sendiri 

5) Tidak memiliki empati atau dapat merasakan yang di 

rasakan orang lain 

 

c. Komunikasi dan bahasa 

1) Terlambat bicara 

2) Tak ada usaha berkomunikasi secara non verbal dengan 

bahasa tubuh 

3) Berkomunikasi dengan bahasa yang tak dapat dipahami 

4) Tidak dapat memahami pembicaraan orang lain. 
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Berdasarkan karakteristik yang disampaikan di atas, 

karakteristik anak autis menitikberatkan ketidak pedulian 

anak dengan lingkungan sosial, tidak bereaksi normal 

dalam pergaulan sosialnya, melakukan pengulangan 

dalam reaksi, dan perilaku cenderung untuk melukai diri 

sendiri, tidak memiliki kepercayaan pada diri sendiri, 

bersifat agresif, serta kurang atau berlebihan dalam 

merespon sesuatu. 

d. Penyebab  Autisme 

Secara spesifik penyebab anak menjadi autis belum 

ditemukan secara pasti, beberapa penelitian mengungkapkan 

penyebab autis yaitu genetik, metabolik dan gangguan saraf pusat, 

infeksi pada masa hamil, gangguan pencernaan hingga keracunan. 

Struktur otak yang tidak normal seperti hydrocephalus juga dapat 

menyebabkan anak autis.
26

 

Koegel dan Lazebnik, mengatakan bahwa penyebab anak 

mengalami gangguan autis adalah adanya gangguan autis adalah 

adanya gangguan neorobiologis. Berdasarkan penjelasan ini 

bahwa kelainan yang dialami anak autis disebabkan adanya 

kelainan dalam nerobiologis atau gangguan dalam sistem 

syarafnya.
27
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Penyebab autisme memang sangat kompleks, antara lain 

tidak lepas dari faktor genetik dan lingkungan sosial. Para 

ilmuwan yang bertemu pada Autisme Summit di California, 

Amerika Serikat (AS), sepakat bahwa gejala anak autisme 

disebabkan oleh interaksi sejumlah gen dengan faktor-faktor 

lingkungan yang belum teridentifikasi.
28

 

Mengutip International Herald Tribune, Mudjito 

menguraikan, ditemukan sedikitnya dua indikasi autisme pada 

bayi baru lahir. Pertama, zat putih pada otak yang berisi serat-

serat penghubung neuron di wilayah terpisah dalam otak 

berkembang hingga 9 bulan, kemudian berhenti. Pada usia 2 

tahun, zat putih ini ditemui secara berlebihan pada lobes (daun 

telinga) bagian depan, cerebellum, dan wilayah asosiasi di mana 

terjadinya pemrosesan tingkat tinggi.
29

 

Kedua, lingkar kepala bayi baru lahir kecil daripada rata-rata 

lingkaran kepala bayi baru lahir pada umumnya. Pada usia 1-2 

bulan, tiba-tiba otaknya tumbuh dengan pesat. Hal ini serupa 

terjadi pada usia 6 bulan-2 tahun. Pertumbuhan ini lalu menurun 

pada usia 2-4 tahun. Ukuran otak autisme berusia 5 tahun lebih 

kurang sama dengan ukuran otak anak normal berusia 13 tahun.
30
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Beberapa teori lain juga mengungkapkan, autisme juga dapat 

disebabkan oleh virus, seperti rubela, toxo, herpes, jamur, nutrisi 

buruk, pendarahan, dan keracunan makanan saat hamil. Hal ini 

menghambat pertumbuhan sel otak pada bayi sehinga fungsi otak 

pada bayi yang dikandung terganggu, terutama fungsi 

pemahaman, komunikasi, dan interaksi.
31

  

Penyebab anak dapat mengalami gangguan autis adalah 

faktor keturunan dan genetik, infeksi virus dan jamur, kekurangan 

nutrisi dan oksigen, serta akibat polusi udara, air dan makanan.
32

 

Penyebab autis belum diketahui secara pasti. Beberapa ahli 

menyebutkan autis disebabkan oleh multifaktori. Beberapa 

peneliti mengungkapkan terdapat gangguan biokimia. Ahli lain 

berpendapat autisme disebabkan oleh gangguan biokimia. Ahli 

lain berpendapat bahwa autisme disebabkan oleh kombinasi zat-

zat yang beracun mengakibatkan kerusakan pada usus besar yang 

kemudian berdampak pada tingkah laku dan fisik termasuk 

autisme. 

Beberapa teori yang didasarkan beberapa penelitian ilmiah 

telah berusaha menjelaskan penyebab dan proses terjadinya 

autisme. Dalam teori biologis ini ada beberapa faktor yang 

semuanya merujuk pada aktivitas dan kejadian dari biologis 

manusia. 
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Autisme pada anak dapat disebabkan oleh kombinasi 

berbagai faktor. Seperti karena faktor genetik atau keturunan, dan 

juga lingkungan yang mengelilinginya. Inilah teori dari para 

ilmuwan bidang psikologi penyebab autisme pada anak. Dalam 

teori biologis ini ada beberapa faktor yang semuanya merujuk 

pada aktivitas dan kejadian dari biologis manusia. Beberapa 

faktor tersebut adalah sebagai berikut:
33

 

1) Faktor genetik  

Genetik yang dimaksudkan di sini adalah keturunan atau 

keluarga yang menderita autis memiliki resiko lebih tinggi 

untuk terkena autisme pada anak. Genetik autis menjadikan 

desain abnormal yang terjadi pada cabang genetik di atas 

yang akan memengaruhi fator genetik di bawahnya, 

menyebabkan abnormalitas pada pertumbuhan sel dan saraf. 

2)  Faktor prenatal atau waktu hamil 

a) Jika terjadi infeksi TORCH (toksoplasma, Rubella, 

cytomegalovirus, dan herpes) 

b) Cacar air, virus yang masuk ke ibu akan mengganggu 

sel otak anak 

c) Polusi logam berat seperti tambal gigi waktu hamil dan 

makanan yang terkontaminasi 

3) Neonatal  
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a) Kekurangan oksigen waktu proses persalinan 

b) Lahir premature 

c) Lahir dengan berat bayi rendah 

d) Pendarahan pada otak bayi 

4) Pascanatal 

a) Jatuh atau sering terbentur pada kepala atau tulang 

belakang 

b) Kontaminasi logam berat atau polusi lainnya 

c) Trauma di kepala, kecelakaan yang mengakibatkan 

terlukanya pembuluh darah 

d) Kekurangan oksigen 

Pendapat tersebut menyampaikan bahwa anak autis dapat 

disebabkan oleh empat faktor yaitu faktor genetik atau keturunan, 

faktor prenatal yang dialami saat ibu hamil bisa jadi ibu terinfeksi 

virus TORCH, kemudian faktor neonatal yaitu saat prosesi ibu 

melahirkan anaknya mengalami permasalahan atau faktor 

pascanatal dan lebih mengarah pada lingkungan anak.
34

 

Berdasarkan pendapat di atas mengenai penyebab anak 

mengalami autis, maka dapat kita simpulkan bahwa anak autis 

disebabkan karena gangguan ataupun kelainan yang dialami ibu 

pada saat prenatal, neonatal, pascanatal dan juga bisa karna 

faktor genetik. 
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2. Kajian Tentang Interaksi Sosial 

a. Pengertian Interaksi Sosial 

Interaksi sosial adalah hubungan antara individu satu dengan 

individu yang lain. Individu satu dapat mempengaruhi individu lain 

atau sebaliknya, jadi terdapat hubungan yang saling timbal balik. 

Hubungan tersebut dapat terjadi antara individu dengan individu, 

individu dengan kelompok atau kelompok dengan kelompok.
35

 

Interaksi sosial merupakan salah satu bentuk hubungan antara 

individu manusia dengan lingkungannya, begitu pula berlangsungnya 

individu yang satu dengan individu yang lain, dimana individu yang 

pertama menyesuaikan dirinya dengan individu yang lain, dan yang 

lain terhadap yang pertama.
36

 

Interaksi sosial dalam penelitian ini dapat diartikan sebagai 

hubungan, ketertarikan, dan adanya timbal balik antara anak autis 

dengan sesuatu yang ada di sekelilingnya dengan menggunakan 

simbol-simbol tertentu atau gerakan-gerakan untuk mengutarakan 

kepada orang lain. Dalam menjalin interaksi sosial dengan orang lain, 

seperti kurangnya kontak mata, perilaku yang tidak wajar, mengulang 

kata-kata, dan sifat tantrum. 

Jika diperhatikan, kemampuan berbicara para penderita autis 

sebagian di antara mereka tidak memiliki kemampuan itu, sementara 

itu, yang lainnya hanya dapat mengeluarkan suara gema-gema saja 
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dari mulut mereka, kemampuan ini tidak seimbang dengan 

kemampuan kognitif mereka. 

Berdasarkan pengertian di atas maka peneliti dapat 

menyimpulkan bahwa interaksi sosial adalah hubungan antara 

individu satu dengan individu yang lainnya yang saling 

mempengaruhi. 

b. Faktor-faktor yang mempengaruhi interaksi sosial 

a) Faktor Imitasi: meniru orang lain. Dengan demikian imitasi 

merupakan satu-satunya faktor yang mendasari interaksi 

sosial. Imitasi tidak berlangsung dengan sendirinya, sehingga 

individu yang satu dengan lainnya akan mengimitasi individu 

yang lain. 

b) Faktor Sugesti: pengaruh psikis, baik yang datang dari diri 

sendiri, maupun yang datang dari orang lain, yang pada 

umumnya diterima tanpa adanya kritik dari individu yang 

bersangkutan. 

c) Faktor identifikasi: sebuah dorongan untuk menjadi identik 

(sama) dengan orang lain. 

d) Faktor simpati: merupakan perasaan rasa tertarik pada orang 

lain.
37

 

 

3. Pandangan Islam Tentang Interaksi Sosial 
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Dalam Islam ada tiga hal yang harus dilakukan yaitu hubungan 

kepada Allah SWT, hubungan kepada sesama manusia dan hubungan 

kepada alam semesta. Ketiga hubungan ini harus seimbang dan 

bersinambungan. Artinya, kita tidak boleh hanya terfokus pada satu 

hubungan saja. Misalnya, mengutamakan hubungan kepada Allah saja 

tetapi hubungan sesama manusia kita abaikan. Apabila hal itu 

diabaikan maka tidak lah sempurna keimanan seseorang. Hubungan 

kepada Allah dari sudut sosiologi disebut dengan hubungan vertikal 

dan hubungan sesama manusia disebut hubungan horizontal. 

Hubungan kepada sesama manusia dalam istilah sosiologi disebut 

dengan interaksi sosial. Hubungan kepada alam semesta yaitu kita 

tidak diperbolehkan untuk merusak lingkungan dan juga harus 

melestarikan dan menjaganya dengan baik. 

Dalam Islam, interaksi sosial berarti hubungan sosial. Bentuk 

hubungan yang mencakup silaturahmi. Yang artinya hubungan kasih 

sayang. Yang di dalamnya ada kewajiban saling tolong menolong 

dalam kebaikan dan saling mencegah dalam hal keburukan antara satu 

dengan yang lainnya.
38

  

 

 

 

Firman Allah SWT dalam Q,S AL-Hujurat ayat 13, yaitu: 
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َٓوَجْلىَاُكْمٓيٓ  ٓ ٓأُْوثَى ٓوَّ َٓذَكٍر ِٓمْه َٓخلَْقىَاُكْم ٓاِوَّا ٓالىَّاُس اَيُّهَا

قَبَٓ  ِٓٓائَِلٓلِتََعاَرفُىآُۚشُعْىبًآوَّ
ٓاَْكَرَمُكْمِٓعْىَدٓللّاٰ ٓٓٓاَْققَاُكْمٓ اِنَّ اِنَّ

َٓ
َٓخبِْمرٓخللّاٰ  َٓعلِْممخ

Terjemahnya: 

Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu 

dari seorang laki-laki dan perempuan dan menjadikan 

kamu berbanga-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu 

saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling 

mulia diantara kamu disisi Allah ialah yang paling 

taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah maha 

mengetahui lagi maha mengenal.
39

 

 

Ayat di atas menegaskan bahwa adanya penciptaan Allah yang 

berbeda-beda dalam kehidupan manusia seperti laki-laki dan juga 

perempuan, suku-suku yang banyak, berbangsa-bangsa serta warna 

kulit yang tidak sama dan berbagai keanekaragaman lainnya agar 

manusia tersebut saling mengenal satu sama lainnya dan bukan untuk 

menjelekkan perbedaan tersebut. Agar mereka dapat bersatu dengan 

segala perbedaan tersebut untuk menciptakan sebuah kehidupan yang 

harmonis penuh dengan kedamaian, sehingga manusia harus saling 

berinteraksi satu sama lain karena manusia adalah makhluk sosial 

yang saling membutuhkan. 

Pada hakikatnya kecacatan bukanlah penghalang untuk 

melakukan sesuatu, dibalik semua kekurangan yang dimiliki tentu 
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masih memiliki kemampuan untuk menggali potensi yang ada dalam 

diri mereka. Namun berbeda dengan yang dialami oleh para 

penyandang disabilitas yang berada di Sekolah Autis dan ABK Baitul 

Qur’an PAS Ngabar Ponorogo, masih adanya ketidak nyamanan dari 

lingkungan sekitar yang membuat penyandang disabilitas merasa 

berbeda dan takut untuk berinteraksi dengan lingkungannya. Dengan 

seiringnya waktu dan pengenalan kepada masyarakat bahwa mereka 

itu sama seperti kita hanya cara untuk mendidik mereka saja butuh 

penanganan secara khusus oleh orang tua, guru, maupun lingkungan 

yang mendukung yang nantinya bisa mereka terima seperti anak-anak 

lainnya. 

4. Metode Peningkatan Kemampuan Interaksi Sosial 

Penanganan yang diberikan, disesuaikan dengan gejala yang 

diperhatikan oleh anak tersebut. Anak autisme yang memiliki 

intelegensi rata-rata, mampu berkomunikasi dan tidak memiliki 

perilaku repentitif atau melukai diri sendiri penanganannya berbeda 

dengan anak autisme yang memiliki mental retaldasi, tidak berbicara, 

serta memiliki perilaku melukai diri sendiri maupun orang lain. 

Anak penyandang autisme bermental retardasi membutuhkan 

pengawasan dan bantuan untuk menjalani rutinitas sehari-hari seumur 

hidupnya. Strategi penanganan biasanya menekankan pada 

menghilangkan perilaku yang berbahaya, melukai diri sendiri maupun 

orang lain. Mendorong keterampilan bantu diri, kepatuhan pada 
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peraturan atau permintaan sederhana, munculnya perilaku emosional 

dan sosial yang sederhana, mengomunikasikan/mengutarakan 

kebutuhan, bermain. 

Untuk penyandang autisme ringan, hasil penanganan bisa sangat 

bervariasi, bergantung pada anaknya sendiri, orang tua, kualitas dari 

penanganan dan pendidikan dini, serta kesempatan-kesempatan yang 

ada di kemudian hari. Untuk mengetahui lebih lanjut tentang autisme, 

penanganan anak autisme dapat dilakukan melalui terapi. 

Penanganan terhadap anak dengan gangguan autis paling tidak 

dilakukan untuk tujuan-tujuan berikut ini: 

1) Anak mampu membangun komunikasi dua arah yang aktif. 

2) Anak mampu melakukan sosialisasi ke dalam lingkungan yang 

umum dan bukan hanya dalam lingkungan keluarga. 

3) Perilaku tidak wajar pada anak dapat diminimalisirkan atau 

bahkan dihilangkan. 

4) Untuk mengajarkan materi akademik pada anak. 

5) Untuk meningkatkan kemampuan bina diri dan keterampilan lain 

yang dibutuhkan anak. 

Menurut Mirza Maulana dalam bukunya penanganan autis 

mencakup dua hal yaitu penanganan dini dan penanganan terpadu.
40

 

a. Penanganan Dini 

1) Intervensi dini 
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Autis merupakan gangguan neurobiologis yang menetap, 

gejala yang dialami yaitu sulit berkomunikasi, berinteraksi 

dan berperilaku. Gangguan neurobiologist tidak bisa diobati 

tetapi gejala-gejalanya bisa di hilangkan atau dikurangi, 

sampai orang-orang tidak lagi bisa membedakan mana anak 

autis dan bukan autis. 

Penyandang autis dinyatakan sembuh bila gejalanya 

yang ada pada dirinya tidak kentara lagi sehingga ia mampu 

hidup dan berinteraksi secara normal di lingkungan 

sekitarnya. Intervensi ini bisa dilakukan dengan berbagai 

cara, berusaha merangsang anak secara intensif sedini 

mungkin agar anak mampu keluar dari dunianya sendiri. 

b. Penanganan terpadu 

Beberapa jenis terapi anak dengan gangguan autis dapat 

dilakukan oleh pendidik bekerja sama dengan orang tua mereka. 

Berbagai terapi dan metode yang dapat dilakukan antara lain 

sebagai berikut:
41

 

1) Metode ABA 

Salah satu metode intervensi dini yang banyak 

diterapkan di Indonesia adalah modifikasi perilaku atau lebih 

dikenal sebagai Metode Applied Behavioral Analysis (ABA). 
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Kelebihan metode ini dibandingkan dengan metode lain 

adalah sifatnya yang sangat terstruktur, kurikulumnya jelas, 

dan keberhasilannya bisa dinilai secara objektif. 

Pelaksanaannya dilakukan 4-8 jam sehari.
42

 

Metode ABA khususnya untuk kemampuan 

bersosialisasi dapat membantu anak autis mempelajari 

keterampilan sosial dasar seperti memperhatikan, 

mempertahankan kontak mata, dan dapat membantu 

mengontrol masalah perilaku. Dasar dari metode ini 

menggunakan pendekatan teori behavioral, yang pada tahap 

awal menekankan kepatuhan, keterampilan anak dalam 

meniru, dan membangun kontak mata. Konsep kepatuhan ini 

sangat penting agar mereka dapat mengubah perilaku dan 

dapat melakukan interaksi sosial.
43

  

Menurut Handojo ada beberapa tujuan terapi yang perlu 

ditetapkan dan diingatkan, sebagai berikut:
44

 

a) Komunikasi dua arah yang aktif 

Mereka dapat melakukan percakapan paralel, dapat 

melontarkan hal-hal yang lucu. Tujuan ini harus selalu 

diingat, sehingga kecakapan anak dapat terus 
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ditingkatkan sampai seperti atau mendekati kemampuan 

orang yang normal. 

b) Sosialisasi ke dalam lingkungan yang umum 

Setelah anak mampu berkomunikasi, lakukan hal-hal 

yang menambah generalisasi. Generalisasi menyangkut 

subjek atau orang lain, instruksi, objek, respon anak dan 

lingkungan yang berbeda-beda. 

c) Menghilangkan atau meminimalkan perilaku yang tidak 

wajar 

Perilaku yang aneh perlu segera dihilangkan sebelum 

usia 5 tahun, agar tidak mengganggu kehidupan sosial 

anak setelah dewasa. Banyak orang tua yang lebih 

memprioritaskan hal-hal yang akademik, tetapi lalai 

dalam menangani perilaku yang tidak wajar. 

2) Terapi Medikamentosa 

Terapi yang diberikan pada anak autis berupa obat-

obatan seperti vitamin, obat khusus, mineral. Terapi ini 

digunakan untuk mempercepat penyembuhan anak. Obat-

obatan yang diberikan bersifat individual dan perlu kehati-

hatian dalam memberikannya, sebab reaksi anak  pada obat 

berbeda-beda dan mempunyai ketahanan yang berbeda pula. 

Pengobatan bagi anak dengan gangguan autis dapat 

membantu di lima kategori tentang berikut: 
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a. Susah konsentrasi dan hiferaktif 

b. Perilaku stereotip repetitive 

c. Perilaku melukai diri, agresif dan sifat cepat 

marah 

d. Kurang dalam bersosialisasi 

3) Terapi perilaku 

Terapi ini merupakan terapi penting bagi anak yang 

mengalami gangguan autis, terapi perilaku ini mudah 

dilakukan dan akan menjadi lebih baik lagi hasilnya jika 

dipadukan dengan terapi lainnya seperti terapi wicara, terapi 

okupasi dan masuk pendidikan khusus. Terapi perilaku 

bertujuan untuk 
45

: 

a. Mempelajari reaksi anak autis ketika diberikan suatu 

stimulus dan apa yang terjadi sebagai akibat dari reaksi 

tersebut. Kemudian terapi ini juga mempengaruhi atau 

mengubah perilaku yang akan datang. 

b. Membangun  kemampuan secara sosial yang tidak 

dimiliki dan mengurangi atau menghilangkan hal-hal 

yang menjadi masalah bagi anak dengan gangguan 

autis. 

c. Mengajarkan anak dengan gangguan autis tentang 

belajar dari lingkungan yang normal, tentang merespon 
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lingkungan dan mengajarkan perilaku yang sesuai agar 

anak dengan gangguan autis dapat membedakan 

berbagai hal tertentu dari berbagai macam stimulus. 

Jadi pada dasarnya terapi perilaku ini mengajarkan 

untuk belajar. 

Berbagai jenis terapi perilaku sangat penting untuk 

membantu para penyandang autis untuk lebih bisa 

menyesuaikan diri dalam lingkungannya. Bukan saja gurunya 

yang harus melakukan terapi perilaku pada saat belajar, 

namun setiap anggota keluarga di rumah bersikap sama dan 

konsisten dalam menghadapi anak dengan gangguan autis. 

4) Terapi Wicara 

Suatu keharusan dalam penanganan anak dengan 

gangguan autis untuk membantu anak dalam belajar 

berbicara. Karena semua penyandang autis mempunyai 

keterlambatan berbicara dan kesulitan dalam berbicara. 

Menerapkan terapi wicara pada anak dengan gangguan autis 

berbeda dengan anak lainnya. Terapi ini bertujuan untuk 

mengajarkan atau memperbaiki kemampuan komunikasi 

verbal dengan baik dan fungsional.
46

 

5) Masuk Kelompok Khusus 
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Pendidikan individual yang terstruktur bagi anak dengan 

gangguan autis. Pada pendidikan khusus di terapkan sistem 

satu guru untuk satu anak, sistem ini paling efektif karena 

mereka dapat memusatkan perhatiannya dalam satu orang. 

Biasanya setelah 1-2 tahun menjalani intervensi diri 

dengan baik, si anak siap untuk masuk ke kelompok kecil. 

Bahkan, ada yang siap masuk ke kelompok bermain. Mereka 

yang belum siap masuk ke kelompok bermain, bisa 

diikutsertakan di kelompok khusus. Di kelompok ini mereka 

mendapat kurikulum yang khusus dirancang secara 

individual. Di sini anak akan mendapatkan penanganan 

terpadu, yang melibatkan berbagai tenaga ahli, seperti, 

konselor, psikiater, psikolog, terapis wicara, terapis okupasi, 

dan otopedagog. Anak dengan kecerdasan normal yang sudah 

siap masuk ke sekolah umum pun masih bisa mendapatkan 

penanganan khusus bila diperlukan.
47

 

Di sekolah umum, peran guru sangat penting. Namun 

dalam kenyataan, banyak sekolah yang menolak menerima 

murid penyandang autisme. Permasalahan anak autisme di 

sekolah umum yang menonjol antara lain, kurangnya 

kemampuan berkonsentrasi, perilaku yang tidak patuh, serta 

kesulitan bersosialisasi. Oleh sebab itu, pada beberapa bulan 
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pertama mereka masih memerlukan pendamping di kelas. 

Pendamping membantu guru mengendalikan perilaku si anak 

dan mengingatkan anak setiap kali perhatiannya beralih. 

Begitu si anak sudah mampu menyesuaikan diri dalam kelas, 

pendamping tidak diperlukan lagi. 

Sayangnya tidak semua penyandang autisme bisa 

mengikuti pendidikan formal meskipun yang tingkat 

kecerdasannya kurang masih bisa masuk sekolah luar biasa. 

Bagaimanapun, kalau perilaku si anak tidak bisa diperbaiki: 

semuanya sendiri, agresif, hiperaktif, dan tidak konsentrasi, 

memang ia akan sulit ditampung di sekolah umum. Ia 

mengganggu tata tertib kelas. Barulah setelah perilaku 

tersebut diperbaiki dengan bantuan obat, anak bisa mengikuti 

proses belajar.
48

     

6) Terapi Okupasi 

Terapi okupasi berguna untuk melatih otot-otot halus 

anak. Menurut penelitian, hampir semua kasus anak autistik 

mempunyai keterlambatan dalam perkembangan motorik 

halus. Gerak-geriknya sangat kaku dan kasar, mereka 

kesulitan untuk memegang benda dengan cara yang benar, 

kesulitan untuk memegang sendok dan menyuap makanan ke 

mulutnya, sulit bermain selayaknya anak normal, sulit 
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bersalaman, atau memetik gitar. Dengan terapi ini anak akan 

dilatih untuk membuat semua otot dalam tubuhnya berfungsi 

dengan tepat.
49

 

Pada terapi okupasi ini terapis secara khusus 

menyediakan waktu dan tempat kepada anak belajar 

bagaimana cara yang benar memegang benda, sebagai 

contoh: dalam beberapa kali terapi anak terus dibantu 

memegang sendok dengan benar dan ini dilakukan terus-

menerus hingga anak mampu melakukan sendiri tanpa 

bantuan, demikian juga dengan benda yang lain. 

7) Terapi Integrasi Sensori 

 Integrasi sensoris berarti kemampuan untuk mengolah 

dan mengartikan seluruh rangsang sensoris yang diterima dari 

tubuh maupun lingkungan, dan kemudian menghasilkan 

respons yang terarah.  

Terapi ini berguna meningkatkan kematangan susunan 

saraf pusat, sehingga lebih mampu untuk memperbaiki 

struktur dan fungsinya. Aktivitas ini merangsang koneksi 

sinaptik yang lebih kompleks, dengan demikian bisa 

meningkatkan kapasitas untuk belajar. 

8) Terapi Bermain 
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International Association for Play Therapy (APT), 

sebuah asosiasi terapi bermain yang berpusat di Amerika, 

mendefinisikan terapi bermain sebagai penggunaan secara 

sistematik dari model teoritis untuk memantapkan proses 

interpersonal. Pada terapi ini, terapis bermain menggunakan 

kekuatan terapi untuk permainan untuk membantu klien 

menyelesaikan kesulitan-kesulitan psikosisial dan mencapai 

pertumbuhan, perkembangan yang optimal.
50

 

Terapi bermain adalah pemanfaatan pola permainan 

sebagai media yang efektif dari terapis, melalui kebebasan 

eksplorasi dan ekspresi diri. Bermain merupakan bagian 

integral dari masa kanak-kanak, salah satu media yang unik 

dan penting untuk memfasilitasi perkembangan: 

1. Ekspresi bahasa, 

2. Keterampilan komunikasi 

3. Perkembangan emosi, keterampilan sosial, 

4. Keterampilan pengambilan keputusan, dan 

5. Perkembangan kognitif pada anak-anak. 

Bermain merupakan bentuk ekspresi diri yang paling 

lengkap yang pernah dikembangkan manusia. Menurut 

Mccune, Nicolich, & Fenson bermain dibedakan dalam hal:
51
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1. Ditujukan demi kesenangan sendiri 

2. Lebih fokus pada makna dari pada hasil akhir 

3. Diarahkan pada eksplorasi subjek untuk melakukan 

sesuatu pada objek 

4. Tanpa mengharapkan hasil serius 

5. Tidak diatur oleh aturan eksternal 

6. Adanya keterikatan aktif dari permainannya. 

9) Penggunaan Alat Bantu 

Banyak anak autisme belajar lebih baik dengan 

menggunakan penglihatannya. Ciri anak dengan kekuatan 

visual adalah senang bermain puzzle, bentuk-bentuk, suka 

nonton video, tv, terutama film kartun dan terkadang dapat 

membaca tanpa harus diajarkan terlebih dahulu. Media 

gambar dianggap efektif karena berbicara memerlukan waktu 

yang singkat, menjadi terlalu cepat untuk anak dengan 

gangguan komunikasi.
52

 

Secara umum anak autis mengalami gangguan berbicara 

di samping mengalami gangguan kemampuan intelektual dan 

fungsi saraf serta kelainan perilaku yang ganjil dan 

mempunyai kehidupan  sosial yang aneh, serta terlihat seperti 

orang yang selalu sakit, tidak suka bergaul, dan sangat 

terisolasi dari lingkungan hidupnya. Oleh karena itu, anak 
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dengan kebutuhan khusus tersebut dapat disembuhkan, 

dengan terapi yang tepat dan dilakukan secara berkelanjutan. 

Terapi yang tepat dapat mengurangi bahkan dapat 

menghilangkan gangguan autisme tersebut sehingga anak 

dapat dengan normal berperilaku dan berinteraksi sosial 

dengan lingkungannya.
53

 

Alat bantu terapi yang diperuntukkan untuk penderita 

autis sangat sedikit. Terlebih lagi alat bantu terapi yang 

berfungsi ganda sebagai alat terapi sekaligus sebagai alat 

pengaman ketika penderita autis berada di dalam mobil yang 

sedang berjalan. Ketika penderita autis berada di dalam mobil 

alat ini akan menjaga dari tindakan yang berbahaya serta 

melakukan terapi pada penderita pada saat yang bersamaan. 

Kesulitan yang timbul terjadi jika autis akan berpindah 

tempat dalam jarak yang jauh, misalnya bepergian 

menggunakan kendaraan. Sifat anak autis yang cenderung 

tidak bisa diam akan membahayakan diri anak tersebut serta 

orang lain yang berada di sekitarnya.   
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

1. Pendekatan dan Jenis Penelitian 

Dalam penelitian ini digunakan metodologi penelitian dengan 

menggunakan pendekatan kualitatif. Menurut Bogdan dan Tylor, metodologi 

kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif 

berupa kata-kata tertulis atau dari orang-orang dan perilaku yang dapat 

diamati. Menurut Denzin dan Lincoln, bahwa penelitian kualitatif adalah 

penelitian yang menggunakan latar alamiah, dengan maksud menafsirkan 

fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan jalan melibatkan berbagai 

metode yang ada. Sedangkan menurut Kirk dan Millar, penelitian kalitatif 

adalah tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial yang secara 

fundamental dari pengamatan pada manusia baik dalam kawasannya maupun 

dalam peristilahannya.
54

 

Penelitian kualitatif ini mempunyai beberapa karakteristik, diantaranya 

yaitu: penelitian menggunakan latar alami (natural setting), manusia sebagai 

alat (instrument), penelitian kualitatif menggunakan metode kualitatif, 

analisis data secara induktif (analisis data kualitatif bersamaan dengan proses 

pengumpulan data), penelitian bersifat deskriptif (data yan diperoleh berupa 

kata-kata, gambar, perilaku), mementingkan segi proses daripada hasil, 
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penelitian bersifat menyeluruh, makna merupakan perhatian utama dalam 

penelitian.
55

 

Dalam penelitian ini, jenis penelitian yang digunakan adalah studi kasus, 

penelitian yang bertujuan untuk mempelajari secara intensif mengenai 

pengembangan interaksi sosial dan juga metode yang digunakan untuk 

meningkatkan interaksi sosial di sekolah Autis dan ABK Pesantren Anak 

Sholeh (PAS) Baitul Qur’an Ngabar Ponorogo. 

2. Kehadiran Peneliti 

Dalam penelitian kualitatif, yang menjadi instrumen atau alat penelitian 

adalah peneliti itu sendiri, oleh karna itu peneliti sebagai intrumen juga harus 

“divalidasi” seberapa jauh peneliti siap terjun ke lapangan. Peneliti harus 

dibekali kemampuan kualitatif, etika penelitian, dan ilmu pengetahuan sesuai 

bidang yang diteliti.
56

  

3. Lokasi Penelitian 

 Kegiatan penelitian dilakukan di Sekolah Autis dan ABK Pesantren 

Anak Sholeh (PAS) Baitul Quran Ngabar Ponorogo. Pemilihan tempat 

sebagai lokasi penelitian berdasarkan beberapa pertimbangan, antara lain: 

Keberagaman menjadi salah satu yang mendasari filosofi PAS Baitul Quran, 

sehingga peserta didik memiliki kesempatan belajar yang sama. PAS Baitul 

Quran menerima anak berkebutuhan khusus yang beragam. Kurikulum yang 

diterapkan di sekolah  dimodifikasi dan dikembangkan sesuai dengan 

kebutuhan dan berpihak pada peserta didik. Dengan berbagai aktivitas belajar 
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melalui bermain untuk mengoptimalkan perkembangan peserta didik dengan 

berbagai media alam sekitar atau life skill, role play, reading & story telling, 

fun activities. Maka peneliti memfokuskan pada pengembangan interaksi 

sosial dan juga metode yang digunakan untuk meningkatkan interaksi sosial 

pada autis di Sekolah Autis dan ABK Pesantren Anak Sholeh (PAS) Baitul 

Quran Ngabar Ponorogo. 

4. Sumber Data 

 Menurut Lofland sumber data utama dalam penelitian kualitatif ialah 

kata-kata, dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumentasi 

daln lain-lain. Berikutnya dengan hal itu jenis data dapat dibagi menjadi: 

kata-kata dan tindakan, sumber data tertulis, foto, dan statistik. 

1. Kata-kata dan tindakan 

Kata-kata dan tindakan orang-orang yang diamati atau yang 

diwawancarai merupakan sumber data utama. Sumber data utama dicatat 

melalui catatan tertulis atau melalui perekaman video/audio tapes, 

pengambilan, atau film.
57

 

Dalam penelitian ini kata-kata dan tindakan yang dimaksud adalah yang 

berhubungan dengan profil dan metode mengenai pengembangan 

interaksi sosial dan juga metode yang digunakan dalam pengembangan 

interaksi sosial itu sendiri pada anak autisme yang berupa kata-kata dan 

tindakan. 
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2. Sumber tertulis 

Dilihat dari segi sumber data, bahan tambahan yang berasal dari sumber 

tertulis dapat dibagi atas sumber buku, majalah ilmiah, sumber dari arsip, 

dokumen pribadi, dan dokumen resmi.
58

 

Dalam penelitian ini sumber tertulis dapat berupa sejarah di sekolah 

Autis dan ABK Pesantren Anak Sholeh (PAS) Baitul Qur’an Ngabar 

Ponorogo, visi dan misi tujuan di sekolah Autis dan ABK Pesantren 

Anak Sholeh (PAS) Baitul Qur’an Ngabar Ponorogo 

3. Foto  

Foto menghasilkan data deskriptif yang cukup berharga dan sering 

digunakan untuk menelaah segi-segi subyektif dan hasilnya sering 

dianalisis secara induktif. Ada dua kategori foto yang dapat dimanfaatkan 

dalam penelitian kualitatif, yaitu foto yang dihasilkan dalam penelitian 

kualitatif, yaitu foto yang dihasilkan orang dan foto yang dihasilkan oleh 

penelitian sendiri.
59

 

5. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam 

penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data.
60

 

 

 

 

                                                           
58

 Ibid. 

59
 Ibid. 

60
 Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan,  (Bandung: Alfabeta, 2015),  308. 



51 
 

 

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini adalah: 

1. Observasi 

Observasi merupakan suatu proses yang kompleks, suatu proses 

yang tersusun dari berbagai proses yang kompleks, suatu proses 

yang tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis. Dua 

diantara yang terpenting adalah proses-proses pengamatan dari 

ingatan. Teknik pengumpulan data dengan observasi digunakan 

penelitian berkenaan dengan perilaku manusia, proses kerja, gejala-

gejala alam dan bila responden yang diamati tidak terlalu besar.
61

 

 Teknik observasi ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana 

klasifikasi anak autis dan juga metode apa saja yang digunakan 

untuk meningkatkan kemampuan interaksi sosial di Sekolah Autis 

dan ABK Pesantren Anak Sholeh (PAS) Baitul Qur’an Ngabar  

Ponorogo. 

2. Wawancara  

Wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar 

informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat 

dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu. Wawancara 

digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin 

melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang 
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harus diteliti, tetapi juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal 

dari responden yang lebih mendalam.
62

 

Dalam penelitian ini, wawancara dilakukan dengan kepala 

sekolah PAS Baitul Quran , dan juga guru di Sekolah Autis dan 

ABK Pesantren Anak Sholeh (PAS) Baitul Qur’an Ngabar Ponorogo 

untuk mengetahui bagaimana klasifikasi anak autis dan juga metode 

yang digunakan dalam meningkatkan kemampuan interaksi sosial 

anak autis. 

3. Dokumentasi  

Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. 

Dokumen bisa bertindak tulisan, gambar, atau karya-karya 

monumental dari seseorang. Dokumen yang berbentuk tulisan 

misalnya catatan harian, sejarah kehidupan, biografi, peraturan, dan 

kebijakan. Dokumen yang berbentuk gambar, misalnya foto, sketsa 

dan lain-lain.
63

 

Teknik ini digunakan peneliti untuk memperoleh data seperti 

identitas sekolah, letak geografis, sejarah, visi, misi, dan tujuan 

sekolah, sarana dan prasarana, daftar guru, dan jumlah peserta didik 

yang berada di Sekolah Autis dan ABK Pesantren Anak Sholeh 

(PAS) Baitul Qur’an Ngabar Ponorogo. 
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6. Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data penelitian ini menggunakan analisis data Miles dan 

Huberman, artinya bahwa aktivitas dalam analisis data kalitatif dilakukan 

secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus pada setiap tahapan 

penelitian sehingga sampai tuntas. 
64

Adapun langkah-langkah analisis sebagai 

berikut:  

 

Gambar 3.1 

Teknik Analisis Data Menurut Miles dan Huberman 

 

1. Data reduction (reduksi data) 

Mereduksi data adalah merangkum, memilih hal-hal yang pokok, 

memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya dan 

membuang yang tidak perlu. Dengan demikian data yang telah 

direduksi memberikan gambaran jelas dan mempermudah peneliti 

untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya dan mencarinya bila 

diperlukan.
65
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2. Display (penyajian data) 

Penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk 

uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, dan sebagainya, yang 

paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian 

kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif.
66

 

Dalam proses ini peneliti mengelompokkan hal-hal yang serupa 

menjadi kategori atau kelompok satu, kelompok dua, kelompok tiga dan 

seterusnya. Masing-masing kelompok tesebut menunjukkan tipologi 

yang ada sesuai dengan rumusan masalahnya. Dalam tahap ini peneliti 

juga melakukan display data (penyajian) data secara sistematik, agar 

lebih mudah untuk dipahami interaksi antar bagian-bagiannya dalam 

konteks yang utuh bukan segmental atau fragmental terlepas satu 

dengan yang lainnya.   

3. Conclusion/drawing/verivication 

Langkah terakhir dalam penelitian ini adalah penarikan kesimpulan 

atau verifikasi. Penarikan kesimpulan dalam penelitian kualitatif 

mungkin dapat menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak 

awal, tetapi mungkin juga tidak, karena seperti yang telah dikemukakan 

bahwa masalah dan rumusan masalah dalam penelitian kualitatif masih 

bersifat sementara dan masih akan berkembang setelah penelitian 

berada di lapangan.
67
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Dalam tahap ini, peneliti membuat rumusan proposi yang terkait 

dengan prinsip logika, mengangkatnya sebagai temuan penelitian, 

kemudian dilanjutkan dengan mengkaji secara berulang-ulang terhadap 

data yang ada, pengelompokan data yang ada, pengelompokan data 

yang telah terbentuk, dan proposi yang telah dirumuskan. Peneliti 

menarik kesimpulan sesuai data yang diperoleh tentang klasifikasi anak 

autis serta metode untuk meningkatkan kemampuan interaksi sosial 

pada  anak autis di sekolah Autis dan ABK Pesantren Anak Sholeh 

(PAS) Baitul Qur’an Ngabar Ponorogo. 

7. Pengecekan Keabsahan Temuan 

Keabsahan dalam penelitian ini dapat dicapai dengan proses 

pengumpulan data yang tepat, yaitu  dengan triangulasi dan ketekunan 

pengamatan. Adapun penjelasannya sebagai berikut: 

a. Triangulasi yaitu teknik pemeriksaan keabsahan data yang 

memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data untuk keperluan 

pengecekan sebagai pembanding data itu. Dalam penelitian ini 

menggunakan sumber data, seperti dokumen, hasil observasi, hasil 

wawancara dengan mewawancarai lebih dari satu subjek yang dianggap 

memiliki sudut pandang yang berbeda. 

b. Ketekunan pengamatan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah 

menemukan ciri-ciri dan unsur-unsur dalam situasi yang sangat relevan 



 

 

dengan persoalan atau isu yang sedang dicari dan kemudian 

memusatkan diri pada hal-hal tersebut secara rinci. 
68

  

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan triangulasi dengan 

sumber. Artinya, peneliti membandingkan dan mengecek balik derajat 

kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat 

yang berbeda dengan penelitian kualitatif. Hal ini dapat dicapai dengan 

jalan: membandingkan data hasil pengamatan dengan hasil wawancara 

tentang karakter religius anak usia dini, membandingkan apa yang 

dikatakan orang di depan umum dengan apa yang dikatakan secara 

pribadi, membandingkan apa yang dikatakan orang-orang tentang 

situasi penelitian, dengan apa yang dikatakan sepanjang waktu. 

8.  Tahapan-tahapan Penelitian 

Tahap-tahap penelitian dalam penelitian ini ada empat tahap antara lain: 

1. Tahap Pra-Lapangan 

Menurut Bogdan dan Taylor bahwa disain penelitian kualitatif 

dilakukan sebelum ke lapangan, yaitu dimana peneliti mempersiapkan 

diri sebelum terjun ke lapangan. Desain penelitiannya bersifat fleksibel, 

termasuk ketika terjun ke lapangan. Sekalipun peneliti memakai 

metodologi tertentu, tetapi pokok-pokok pendekatan tetap dapat 

berubah pada waktu penelitian sudah dilakukan.
69
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2. Tahap pekerjaan lapangan yang meliputi 

Memahami latar penelitian dan persiapan diri, persiapan diri memasuki 

lapangan, berperan serta sambil mengumpulkan data. 

3. Tahap analisis data 

Tahap ini meliputi: analisis selama dan setelah pengumpulan data. 

4. Tahapan penulisan hasil laporan penelitian 

Penulisan laporan hasil penelitian tidak terlepas dari keseluruhan 

tahapan kegiatan dan unsur-unsur penelitian. Kemampuan melaporkan 

hasil penulisan merupakan suatu tuntutan mutlak bagi peneliti. Dalam 

hal ini peneliti hendaknya tetap berpegang teguh pada etika penelitian, 

sehingga ia membuat laporan apa adanya, objektif, walaupun dalam hal 

ia akan mengalami kesulitan. 

 



 

 

BAB IV 

TEMUAN PENELITIAN 

Deskripsi Data Umum 

1. Latar Belakang Pendirian Sekolah Autis & ABK Baitul Qur’an 

Seiring dengan perkembangan zaman dan kemajuan ilmu 

pengetahuan dan teknologi pada abad ini, berbagai macam teknologi 

baru dan sistem komunikasi telah diciptakan untuk mempermudah dan 

mensejahterakan kehidupan manusia. Akan tetapi sumber daya 

manusia yang ada dengan ketidak mampuan dan munculnya 

hambatan-hambatan perkembangan yang di derita oleh generasi 

penerus tidak dapat berperan serta dalam menikmati kemajuan 

teknologi tersebut. 

ْْمٓخإِوََّماأَْمَىالُُكْمَٓوأَْوَلٓ ِِ َع ُُٓدُكْمٓفِْتىٌَخ َٓوللآُِعْىَديُٓأَْجرخ

Artinya :”Sesungguhnya hartamu dan anak-anakmu adalah cobaan 

bagimu, dan disisi Allah-lah pahala yang besar.” (QS. Al-Anfal : 

28).
70

 

 

Anak adalah generasi penerus orang tua dan generasi penerus 

bangsa yang akan menggantikan generasi-generasi tua, oleh karana itu 

haruslah disiapkan dan di didik sejak dini. 

Anak yang sholeh dan cerdas tentu akan menjadi kebanggaan 

orang tua dan bangsa. Tetapi pada kenyataanya tidak semua anak 

seperti yang kita harapkan. Banyak sekali anak-anak yang terlahir 
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dalam keadaan tidak normal baik secara fisik atau psikis. Oleh  karena 

itu, hal tersebut merupakan kewajiban kita untuk membantu mereka 

dengan cara melatih, mendidik, mengobati sehingga mereka dapat 

menjadi generasi yang cerdas, mandiri dan bertaqwa. 

Dengan berkembangnya teknologi di dunia berbagai pola 

penyakit yang terdeteksi, banyak ditemukan anak usia 1-5 tahun 

menderita gejala-gejala penyakit yang dulu belum ditemukan, 

walaupun secara fisik mereka tidak mengalami kecacatan, misalnya:1) 

Perilaku aneh, menyendiri, 2) Ketidak mampuan bersosialisasi, 3) 

Ketidak mampuan berkomunikasi, 4) Ketidak mampuan 

berkonsentrasi, dan 5) Ketidak mampuan berbahasa. 

Anak dengan ciri-ciri gejala di atas disebut Autisme, gejala 

penyakit tersebut belum dapat dipastikan penyebabnya, ada dugaan 

berkaitan dengan faktor gen (keturunan), keracunan logam berat, 

virus, vaksinasi, rusaknya susunan syaraf, dan masih banyak lagi 

dugaan lainnya. 

Sampai sekarang para ahli dan para medis di dunia sedang 

mencari pemecah masalah ini dengan mencoba menemukan 

pengobatan dan pencegahan pada penyakit ini. Pada saat ini para ahli 

kejiwaan memfokuskan bagaimana cara mengatasi, melatih dan 

mendidik mereka menuju kehidupan normal. 

Walaupun penyakit ini sulit untuk disembuhkan, tetapi kenyataan 

kasus anak autis bisa disembuhkan dan hidup dengan normal apabila 



 

 

di terapi dengan intensif dan benar. Diperlukan waktu yang lama 

untuk melatih anak autis, misalnya 8 jam dalam sehari atau setidaknya 

40 jam dalam seminggu secara rutin dan intensif. Partisipasi orang tua 

dan keluarga juga sangat diperlukan untuk keberhasilan pelatihan ini. 

Maka dari itu diperlukan biaya dan waktu dalam membantu anak-anak 

ini agar mandiri dan bisa menjalani tugas perkembangan anak normal 

seusianya, serta diperlukan ketekunan dan kesabaran dalam dalam 

menuju keberhasilan terapi. 

Saat ini jumlah anak Autis di Indonesia sudah mencapai 1:150. 

Dan kemungkinan dari tahun ke tahun jumlah tersebut akan semakin 

bertambah. Jumlah penderita Autisme saat ini sudah merambah ke 

golongan menengah ke bawah, sehingga ada kesulitan permasalahan 

dana untuk memberikan terapi kepada mereka, mengingat biaya untuk 

terapi yang sangat mahal, di samping itu tempat terapi yang ada di 

Jawa Timur sangat langka dan hanya ada di kota-kota besar.  

Sesuai dengan latar belakang di atas maka berdirilah tempat terapi 

pelatihan autisme dan anak-anak berkebutuhan khusus  “Sekolah 

Autis & ABK PAS Baitul Qur’an”, yang diprioritaskan dalam terapi 

anak autis yang beragama Islam. Dengan tujuan sebagai berikut : 

2. Tujuan Sekolah Autis dan ABK Pesantren Anak Sholeh (PAS) 

Baitul Qur’an Ngabar Ponorogo 

Tujuan didirikannya “Sekolah Autis & ABK PAS  Baitul 

Qur’an” adalah sebagai berikut : 



61 
 

 

1. Menampung, melatih, serta mendidik anak yang menderita autis 

dan berkebutuhan khusus, sehingga mereka mampu mandiri 

dalam melakukan tugas-tugas perkembangan. 

2. Membantu para orang tua dalam melatih dan membentuk 

perkembangan anak. 

3. Membentuk anak agar mandiri, berakhlak mulia dan beraqidah 

Islami. 

4. Membantu mereka untuk dapat bersekolah bersama-sama anak 

lain yang normal di sekolah formal. 

3. Visi Sekolah Autis dan ABK Pesantren Anak Sholeh (PAS) Baitul 

Qur’an Ngabar Ponorogo 

Visi didirikannya “Sekolah Autis & ABK PAS  Baitul Qur’an” 

adalah sebagai berikut : 

1. Mengembangkan Sekolah Autis & ABK terapi anak kebutuhan 

khusus secara profesional 

2.  kreatif dan cerdas menuju generasi penerus bangsa yang cerdas. 

3.  Mandiri. 

4. berakhlaq mulia. 

5.  menuju insan kamil. 

4. Misi Sekolah Autis dan ABK Pesantren Anak Sholeh (PAS) Baitul 

Qur’an Ngabar Ponorogo 

Misi didirikannya “Sekolah Autis & ABK PAS  Baitul Qur’an” 

adalah sebagai berikut : 



 

 

1. Mengembangkan potensi yang ada pada anak dengan 

pembelajaran yang efektif dan efisien 

2. Memaksimalkan kecerdasan dan keahlian anak didik 

3. Mencetak insan kamil  

5. Profil Sekolah Autis dan ABK Pesantren Anak Sholeh (PAS) 

Baitul Qur’an Ngabar Ponorogo 

1. Nama Lembaga : Sekolah Autis & ABK 

2. NSS     :  - 

3. Alamat     :  Jl. Wali Songo Ngabar 

 Siman Ponorogo 

4. Tahun Pendirian  : 2010 

5. Status Tanah      : - 

6. Luas Tanah           : 238 m
2
 

7. Jumlah Siswa       : 2010-2011 = 9 siswa 

   2011-2012 = 14 siswa 

   2012-2013 = 15 siswa 

   2013-2014 = 12 siswa 

  2014-2015 = 18 siswa 

  2015-2016 = 20 siswa 

                                                 2016-2017 = 32 siswa 

       2017-2018 = 38 siswa  

8. Jumlah pengajar    : 28  Orang 
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6. Daftar Nama Murid Dan Guru Pendidik Sekolah Autis dan ABK 

Pesantren Anak Sholeh (PAS) Baitul Qur’an Ngabar Ponorogo 

a. Data anak didik saat penelitian melakukan penelitian di sekolah 

autis dan ABK Pesantren Anak Sholeh (PAS) Baitul Quran Ngabar 

Ponorogo tahun ajaran 2017-2018 berjumlah 35 anak, terdiri dari 

22 anak laki-laki dan 12 anak perempuan. Untuk keadaan anak 

didik secara lengkap bisa dilihat pada lampiran.
71

 

b. Data guru atau pengajar di sekolah autis dan ABK Pesantren Anak 

Sholeh (PAS) Baitul Quran Ngabar Ponorogo terdiri dari 28 guru 

pengajar untuk keadaan secara lengkap bisa dilihat pada 

lampiran.
72

 

7. Sarana dan Prasarana Sekolah Autis dan ABK Pesantren Anak 

Sholeh (PAS) Baitul Qur’an Ngabar Ponorogo 

Sarana dan prasarana merupakan komponen  penting yang ikut 

menentukan keberhasilan proses belajar mengajar. Dengan adanya 

sarana dan prasarana yang cukup memadai maka akan dapat 

memperlancar proses kegiatan belajar mengajar. Sarana dan prasarana 

pendukung pembelajaran terdiri dari dua bangunan yang di dalamnya 

dibuat sekat kecil untuk setiap terapis anak, terdapat dua kamar 

mandi/WC. Sedangkan sarana dan prasarana di Sekolah Autis dan 

ABK Pesantren Anak Sholeh (PAS) Baitul Qur’an Ngabar Ponorogo 

meliputi alat peraga untuk setiap bidang pengembangan serta alat 
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permainan edukatif lain yang bisa membantu terapis anak autis dan 

ABK. Untuk keadaan sarana dan prasarana secara lengkap bisa dilihat 

pada lampiran.
73

 

A. Deskripsi Data Khusus 

1. Data Tentang Klasifikasi Anak Autis di Sekolah Autis dan ABK 

Pesantren Anak Sholeh (PAS) Baitul Qur’an Ngabar Ponorogo 

Klasifikasi anak autis dikelompokkan menjadi tiga bagian yaitu: 1) 

Kelompok yang menyendiri, 2) Kelompok yang pasif, dan 3) Kelompok 

yang aktif.
74

 

a. Kelompok yang menyendiri 

Kelompok ini sering kita temukan dan kita lihat pada anak yang 

suka mengucilkan diri, acuh terhadap teman dan juga lingkungan, tidak 

suka jika berbaur dengan teman ataupun jika diajak bersosialisasi 

dengan lingkungan sekitarnya. Menurut  ibu A selaku kepala Sekolah 

Autis dan ABK Pesantren Anak Sholeh (PAS) Baitul Qur’an Ngabar 

Ponorogo: 

“Contoh kasus pada anak A yaitu ketika awal masuk 

sekolah mereka sangat susah sekali apabila 

disatukan dengan anak lainnya, mereka hanya suka 

menyendiri di dalam kelas dan tak peduli dengan 

lingkungan sekitarnya, tidak merespon apa yang 

guru tanyakan, bahkan bisa mengamuk, memukul, 

menggigit bahkan bisa menyakiti dirinya sendiri 

maupun orang di sekitarnya jika ada hal yang 

membuat mereka tidak nyaman”.
75
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Di Sekolah Autis dan ABK Pesantren Anak Sholeh (PAS) Baitul 

Qur’an Ngabar Ponorogo ditemukan 3 orang anak yang dikategorikan 

sebagai kelompok yang menyendiri yaitu anak A, B, dan C ketiga anak 

ini butuh penanganan yang berbeda daripada anak autis lainnya, guru 

yang membimbing mereka pun satu guru untuk satu anak. 

“Dari ketiga anak autis yang disebutkan di atas, 

biasanya mereka lebih suka menyendiri, belum bisa 

untuk disatukan dengan anak lainnya bahkan fisik 

yang mereka miliki cenderung lemah seperti belum 

bisa bertepuk tangan dan memegang pulpen jika 

tanpa bantuan guru pendamping, anak dalam 

kelompok ini biasanya mengalami keterlambatan 

dalam hal fisik, bicara, dan juga sosial begitulah 

penuturan dari ibu B selaku guru pendamping anak.”  

 

Anak dalam kelompok ini biasanya membutuhkan waktu terapis 

yang cukup lama ada anak yang mencapai 2 sampai 2,5 tahun untuk 

terapis, dikarnakan anak dalam kategori ini butuh penanganan yang 

maksimal, baik dari emosi, perilaku dan keadaan anak dalam merespon 

hal-hal yang ada disekitarnya. 

b. Kelompok yang pasif 

Anak autis dengan klasifikasi ini termasuk dalam golongan yang 

dapat menerima pendekatan sosial dan juga bermain dengan anak-anak 

lainnya dengan baik, jadi golongan anak autis seperti ini masih 

dikategorikan ringan dan besar kemungkinan untuk disembuhkan, 



 

 

seperti yang diungkapkan ibu A selaku kepala Sekolah Autis dan ABK 

Pesantren Anak Sholeh (PAS) Baitul Qur’an Ngabar Ponorogo:
76

 

“Contoh kasus pada anak B yang dikategorikan 

dalam golongan anak autis kelompok ini, mereka 

bisa mudah melakukan pendekatan sosial dan juga 

bermain dengan teman yang lainnya, akan tetapi 

terkadang masih sering menolak jika permainan itu 

tidak sesuai dengan apa yang anak inginkan dan 

bahkan sebaliknya mereka bisa menjadi anak yang 

paling baik ketika rutinitas itu sesuai dengan apa 

yang anak inginkan”.
77

 

 

Di Sekolah Autis dan ABK Pesantren Anak Sholeh (PAS) Baitul 

Qur’an Ngabar Ponorogo terdapat 15 anak yang tergolong kelompok 

anak autis yang pasif, mereka bisa berinteraksi sosial dengan 

lingkungannya dan juga bisa bersikap baik ketika bermain hanya saja 

mereka masih memprotes dan tidak suka ketika rutinitas itu tidak 

sesuai dengan apa yang anak inginkan, contoh kasus jika di pagi hari 

ada kegiatan yang membuat anak tidak suka, maka sepanjang 

pembelajaran itu pun anak tidak akan mau melakukan kegiatan apapun 

bahkan anak bisa mengganggu anak lainnya, akan tetapi hal seperti ini 

masih bisa ditangani dengan baik oleh guru pembimbing dengan 

membawa anak ke tempat lain dan menanyakan apa yang anak rasa 

tidak suka, setelah sikap anak membaik maka dia akan bisa mengikuti 

rutinitas seperti semula, seperti yang diungkapkan oleh ibu C selaku 

guru pembimbing anak autis: 
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“Anak seperti ini selalu dijaga perasaan dan juga 

kegiatannya agar bisa mengikuti setiap rutinitas 

yang diberikan, dan tidak mengganggu pembelajaran 

yang berlangsung karena mereka cukup sensitif 

terhadap hal-hal baru yang mereka temukan”.
78

 

 

Anak dengan kategori seperti ini biasanya tidak butuh waktu lama 

untuk bisa membuatnya benar-benar bersosialisasi dengan 

lingkungannya, dan juga dapat berinteraksi sosial seperti anak normal 

lainnya. Waktu yang dibutuhkan biasanya 3 sampai 6 bulan untuk 

membuat anak bisa berbaur dan mengikuti pembelajaran seperti anak 

normal lainnya.  

c. Kelompok yang aktif 

Anak dalam kelompok ini bisa dikategorikan parah jika tidak 

segera dilakukan terapi, dikarenakan mereka sangat aktif dalam 

tingkah lakunya dan juga memiliki minat dan juga kebiasaan yang 

berbeda jauh dari anak autis lainnya, mereka memiliki waktu yang 

teratur untuk melakukan setiap kegiatan sehari-harinya seperti yang 

diungkapkan oleh ibu D selaku guru pendamping di Sekolah Autis dan 

ABK Pesantren Anak Sholeh (PAS) Baitul Qur’an Ngabar Ponorogo. 

“Contoh kasus pada anak D yang mempunyai 

kebiasaan yang sangat berbeda dengan anak autis 

lainnya dimana anak ini selalu mengulang-ulang 

keinginannya ketika sudah pada jam yang 

ditentukan, seperti sarapan jam 07:00 dan jika sudah 

tepat jam 07:00 anak belum juga sarapan makan 

sikap emosinya akan meluap bahkan bisa menyakiti 

dirinya sendiri, dan inilah yang dinamakan memiliki 
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kebiasaan yang aneh, dan tidak seperti anak autis 

lainnya”. 
79

 

 

Anak dengan kelompok ini memiliki emosi yang buruk ketika apa 

yang dia inginkan tidak terlaksananya, seperti mengamuk saat 

diganggu ketika bermain, tidak bisa fokus dengan setiap kegiatan yang 

dilakukan, melakukan kegiatan yang berulang-ulang seperti “harus 

selalu sarapan tepat jam 07:00” dan itu berulang setiap harinya, 

berimajinasi yang berlebihan dan minat-minat lain yang membuat anak 

menjadi tidak normal ataupun tidak sama dengan anak autis lainnya, 

tetapi anak autis dalam kelompok ini memiliki kecerdasan lebih tinggi 

dibandingkan anak lainnya, menurut ibu D selaku guru pendamping di 

Sekolah Autis dan ABK Pesantren Anak Sholeh (PAS) Baitul Qur’an 

Ngabar Ponorogo. 

Di Sekolah Autis dan ABK Pesantren Anak Sholeh (PAS) Baitul 

Qur’an Ngabar Ponorogo, terdapat satu orang anak dalam kelompok 

ini yang diterapis sifat tantrum pada mereka sangatlah parah 

dibandingkan dengan anak autis lainnya, kondisi pada anak kelompok 

ini susah dalam bersosialisasi, selalu punya waktu yang teratur dan 

belum bisa mengutarakan apa yang anak inginkan.  

 

“ Menurut ibu D yang mengatakan Anak pada 

kondisi ini sering berimajinasi yang berlebihan dan 

sulit untuk dimengerti, semisal ketika anak melihat 

benda sederhana tetapi apa yang ada dalam pikiran 

mereka itu sangat berlebihan dan itu juga bisa 

memicu emosi tantrum pada anak”. 
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Hal semacam itu yang sering terjadi pada anak dalam kelompok 

ini, jadi dalam penanganannya satu guru mengampu satu anak autis 

dalam kelompok ini, karena butuh kesabaran dan juga ketekunan untuk 

membuat anak bisa bersikap biasa saja dalam keseharian. 

“Anak D awal mula masuk di Sekolah Autis dan 

ABK Pesantren Anak Sholeh (PAS) Baitul Qur’an 

Ngabar Ponorogo sifat tantrum dan menyendiri pada 

anak masih sangatlah parah, hampir setiap hari anak 

akan marah, mengamuk, memukul guru ataupun 

anak lainnya, akan tetapi dengan arahan dan juga 

kesabaran dalam mengajarkan anak untuk bisa 

berbaur dengan teman, mengurangi anak marah, dan 

juga meredakan emosi pada anak bisa membuat 

anak mulai bisa merespon dengan baik apa yang 

guru sampaikan dan juga arahkan”.
80

 

 

Menurut Ibu D selaku guru pembimbing anak autis yang 

menyatakan anak autis pada kelompok ini butuh waktu lama dalam 

penanganannya sampai saat ini 1 orang anak autis sudah berjalan 3 

tahun dalam terapisnya.  

 

2. Adapun beberapa metode yang diterapkan untuk meningkatkan 

kemampuan interaksi sosial pada anak autis di sekolah Autis dan 

ABK Pesantren Anak Sholeh (PAS) Baitul Qur’an Ngabar  

Ponorogo 

a. Kelompok yang menyendiri 

Di Sekolah Autis dan ABK Pesantren Anak Sholeh (PAS) Baitul 

Qur’an Ngabar Ponorogo, guru pendamping menggunakan beberapa 
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metode yang sesuai dengan tingkat kesulitan ataupun terapis yang 

perlu diberikan kepada mereka, menurut ibu A selaku kepala sekolah 

ada beberapa metode yang tepat untuk penanganan anak dalam 

kelompok ini yaitu sebagai berikut: a) Metode ABA, b) Terapi 

perilaku, dan c) Terapi Okupasi. 

“Pertama menggunakan metode ABA dengan 

menggunakan metode ini guru dapat memfokuskan 

anak terhadap ucapan dan juga perintah yang guru 

berikan, karena dengan memfokuskan anak dengan 

apa yang kita sampaikan maka dengan mudah kita 

dapat berinteraksi dengan anak dan juga dapat 

melakukan interaksi sosial”
81

 

 

Dalam penerapan metode ABA ada beberapa langkah yang harus 

guru lakukan yaitu: 1)Menekankan kepatuhan, yang dimaksud agar 

anak benar-benar mengikuti apa yang guru sampaikan, ketika anak 

sudah bisa merespon dengan baik maka dengan mudah pula kita bisa 

memberikan aturan pada anak, 2) keterampilan anak dalam meniru 

dengan memperhatikan apa yang kita berikan pada anak maka guru 

juga bisa melihat bagaimana respon yang anak terima, apakah sudah 

sesuai dengan apa yang kita arahkan atau belum, 3) Membangun 

kontak mata yang baik pada anak. Langkah-langkah ini akan 

mempermudah guru untuk bisa memberikan terapis yang baik agar 

mereka mulai bisa berinteraksi dengan lingkungan sekitarnya.   

“Kedua menerapkan terapi perilaku, anak dalam 

klasifikasi ini sangatlah minim dalam hal perilaku 

dia belum bisa membedakan mana hal baik dan juga 
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hal buruk, kasus pada anak B yang sering merebut 

barang teman nya bahkan sampai menyakiti teman 

tersebut, pada dasarnya anak B hanya ingin bermain 

bersama tetapi karena dia belum bisa 

mengungkapkan dengan cara yang baik oleh karena 

itu dengan perilaku yang kasar”
82

 

 

Menurut ibu B selaku guru pendamping anak autis, mereka sering 

melakukan hal semacam tadi karena mereka belum mengerti cara 

untuk bersosialisasi dengan baik, maka dari itu seorang guru 

pendamping melakukan beberapa langkah agar anak sedikit-sedikit 

bisa menerapkan perilaku yang baik seperti 1) Selalu beri contoh yang 

baik ketika didepan anak, dekati anak dan perlahan ajarkan dia 

bagaimana bersikap yang baik dengan kawan, 2) Bimbing dan jangan 

biarkan anak melakukan hal-hal yang sekiranya anak belum bisa 

melakukannya sendiri, seperti temani anak ketika bermain agar guru 

bisa membimbing anak ketika anak mulai keluar dari sikap yang 

seharusnya, beri motivasi dan juga pujian setiap anak melakukan 

kebaikan dan juga hal baik lainnya agar anak merasa disayangi, 3) 

lakukan berulang kali sampai anak benar-benar bisa berinteraksi baik 

dengan lingkungan sekitarnya. 

“Selanjutnya terapi Okupasi terapi ini bertujuan 

untuk memperbaiki sistem motorik pada anak, 

karena anak dalam kategori ini memiliki hambatan 

pada gerak tubuh, seperti kasus pada anak C yang 

butuh bantuan guru ketika ingin makan, bertepuk 

tangan, dan memegang pulpen”.
83
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Menurut ibu B selaku guru pendamping anak autis, mereka 

dalam klasifikasi ini memiliki kesulitan dalam sistem motorik, 

belum bisa memegang pulpen dengan baik bahkan anak masih 

butuh bantuan guru pendamping untuk melakukan kegiatan 

lainnya. Ketiga metode di atas sangatlah bermanfaat untuk 

meningkatkan kondisi pada diri anak, baik dari cara bersosialisasi 

dan juga emosi. 

b. Kelompok yang pasif 

Di Sekolah Autis dan ABK Pesantren Anak Sholeh (PAS) 

Baitul Qur’an Ngabar Ponorogo, guru pendamping menggunakan 

beberapa metode yang sesuai dengan tingkat kesulitan ataupun 

terapis yang perlu diberikan kepada mereka, menurut ibu B selaku 

guru pendamping anak autis ada beberapa metode yang tepat untuk 

penanganan anak dalam kelompok ini yaitu sebagai berikut: a) 

Terapi perilaku, dan b) Terapi Bermain. 

“Pertama terapi perilaku perlu diberikan untuk anak 

dalam klasifikasi ini yaitu anak dalam kelompok 

yang pasif, dengan diterapkannya terapi perilaku ini 

maka dapat mengurangi sikap emosi dan juga 

ketidak sukaan nya pada rutinitas yang tidak anak 

suka, dengan memberikannya motivasi dan juga 

arahan yang baik yang bisa anak ikuti seperti 

meminta maaf ketika salah, berbicara baik ketika 

menginginkan sesuatu, mengucapkan terima kasih 

ketika ditolong ataupun diberikan makanan”  

 

Adapun beberapa langkah dalam menerapkan terapi perilaku ini 

yaitu: 1) Selalu beri contoh yang baik ketika didepan anak, dekati anak 

dan perlahan ajarkan dia bagaimana bersikap yang baik dengan kawan, 
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2) Bimbing dan selalu awasi anak jika anak melakukan hal yang 

kurang baik dan segera beri penjelasan mana perilaku yang baik untuk 

anak lakukan dan juga perilaku yang kurang baik untuk anak lakukan, 

3) lakukan berulang kali sampai anak benar-benar bisa berinteraksi 

baik dengan lingkungan sekitarnya. Seperti yang diungkapkan oleh ibu 

B selaku guru pembimbing anak autis, dan selanjutnya adalah terapi 

bermain. 

“Terapi bermain ini bisa menstimulasi anak untuk 

bisa bersikap yang baik ketika anak berbaur dengan 

teman lainnya, dan bagaimana cara anak merespon 

ketika main bersama juga bisa berbagi mainan 

dengan anak lainnya” 

 

Terapi bermain ini sangatlah penting untuk diberikan pada anak 

dalam kelompok yang pasif karena anak belum bisa bersikap yang baik 

ketika bermain bersama anak lainnya terkadang masih ingin menguasai 

setiap ada permainan yang diberikan oleh guru pendamping, dan guru 

pendamping biasanya memberikan beberapa penjelasan pada anak 

untuk bisa bersikap baik ketika bermain dan ada beberapa langkah-

langkah dalam menerapkan terapi bermain ini di antaran adalah 1) 

Biasakan anak untuk berbagi mainan dengan teman lainnya, dan 

memberi pemahaman bahwa bermain harus dengan yang baik tidak 

boleh berantem dan berebut mainan, 2) Biasakan anak untuk mengajak 

teman ketika ingin bermain dan bisa melatih interaksi sosial anak 

untuk tidak mementingkan diri mereka sendiri, 3) Dan selanjutnya 

biasakan anak izin ketika ingin mengambil mainan lain ketika anak 



 

 

bosan dengan permainan yang diberikan guru, dan yang terpenting 

selalu awasi setiap perkembangan yang dilakukan pada setiap anak. 

Menurut ibu B selaku guru pendamping anak autis, mereka dalam 

klasifikasi ini memiliki kesulitan dalam mengontrol sikap baik ketika 

disatukan dengan anak lainnya, tetapi masih bisa dikontrol oleh guru 

pendamping. Kedua metode di atas sangatlah bermanfaat untuk anak, 

guna meningkatkan sikap yang baik dan mau berbagi dengan teman 

yang lainnya.  

c. Kelompok yang aktif 

Di Sekolah Autis dan ABK Pesantren Anak Sholeh (PAS) 

Baitul Qur’an Ngabar Ponorogo, guru pendamping menggunakan 

beberapa metode yang sesuai dengan tingkat kesulitan ataupun 

terapis yang perlu diberikan kepada mereka, menurut ibu C selaku 

guru pendamping anak autis ada beberapa metode yang tepat untuk 

penanganan anak dalam kelompok ini yaitu sebagai berikut: a) 

Metode ABA, b) Terapi Perilaku, c) Terapi Bermain, d) Terapi 

Wicara. 

“Metode ABA ini bisa kita terapkan untuk anak 

dalam kelompok ini, kita bisa membuat anak bisa 

terfokus pada perintah yang kita berikan dan juga 

mampu melaksanakannya, dengan membuat anak 

bisa merespon setiap arahan yang diberikan kepada 

anak maka dengan itu kita bisa menghilangkan 

sedikit kebiasaan mengulang pada diri anak, 

memberikan stimulus bahwa makan itu tidak hanya 

jam 07:00 saja tetapi bisa di waktu yang lain, dengan 
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perlahan dan   teratur membuat anak bisa terbiasa 

dengan kegiatan yang baru”.
84

 

 

Hal semacam itu yang sering terjadi pada anak dalam kelompok 

ini, jadi dalam penanganannya satu guru mengampu satu anak autis 

dalam kelompok ini, karena butuh kesabaran dan juga ketekunan untuk 

membuat anak bisa bersikap biasa saja dalam keseharian nya dan guru 

untuk kerja sama dengan keluarga dalam memilih dan menentukan 

makanan anak dalam keseharian nya, langkah-langkah menggunakan 

metode ini sebagai berikut: 1) Menekankan kepatuhan, yang dimaksud 

agar anak benar-benar mengikuti apa yang guru sampaikan, ketika 

anak sudah bisa merespon dengan baik maka dengan mudah pula kita 

bisa memberikan aturan pada anak, 2) keterampilan anak dalam 

meniru dengan memperhatikan apa yang kita berikan pada anak maka 

guru juga bisa melihat bagaimana respon yang anak terima, apakah 

sudah sesuai dengan apa yang kita arahkan atau belum, 3) Membangun 

kontak mata yang baik pada anak. Langkah-langkah ini akan 

mempermudah guru untuk bisa memberikan terapis yang baik agar 

mereka mulai bisa berinteraksi dengan lingkungan sekitarnya. 

“Kedua menerapkan terapi perilaku, anak dalam 

klasifikasi ini sangatlah minim dalam hal perilaku 

dia belum bisa membedakan mana hal baik dan juga 

hal buruk, kasus pada anak D yang sering memukul 

teman nya jika anak merasa ada hal yang tidak ia 

suka, ataupun mengganggu orang dekatnya”. 

Menurut ibu D selaku guru pendamping anak autis, mereka sering 

melakukan hal semacam tadi karena mereka belum mengerti cara 
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untuk bersosialisasi dengan baik, maka dari itu seorang guru 

pendamping melakukan beberapa langkah agar anak sedikit-sedikit 

bisa menerapkan perilaku yang baik seperti 1) Selalu beri contoh yang 

baik ketika didepan anak, dekati anak dan perlahan ajarkan dia 

bagaimana bersikap yang baik dengan kawan, 2) Bimbing dan jangan 

biarkan anak melakukan hal-hal yang sekiranya anak belum bisa 

melakukannya sendiri, seperti temani anak ketika bermain agar guru 

bisa membimbing anak ketika anak mulai keluar dari sikap yang 

seharusnya, beri motivasi dan juga pujian setiap anak melakukan 

kebaikan dan juga hal baik lainnya agar anak merasa disayangi, 3) 

lakukan berulang kali sampai anak benar-benar bisa berinteraksi baik 

dengan lingkungan sekitarnya. 

“Selanjutnya memberikan terapi bermain pada anak, 

karena anak dalam kelompok ini sangatlah susah 

bisa mau berbaur dan juga berbagi dengan orang 

lain, tetapi jika dia sudah percaya pada teman nya 

makan dengan anak itulah ia akan selalu bersama”.
85

 

 

Seperti yang disampaikan oleh ibu guru D sebagai guru 

pembimbing anak autis beliau menyampaikan jika anak autis dalam 

klasifikasi ini sangat sulit untuk bisa percaya dan juga berbaur dengan 

orang lain, akan tetapi jika guru selalu memberikan stimulus yang baik 

untuk anak maka secara perlahan anak akan bisa menerima orang-

orang di sekitarnya, dan juga langkah-langkah yang dapat dilakukan 

guru diantaranya adalah 1) Biasakan anak untuk berbagi mainan 
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dengan teman lainnya, dan memberi pemahaman bahwa bermain harus 

dengan yang baik tidak boleh berantem dan berebut mainan, 2) 

Biasakan anak untuk mengajak teman ketika ingin bermain dan bisa 

melatih interaksi sosial anak untuk tidak mementingkan diri mereka 

sendiri, 3) Dan selanjutnya biasakan anak izin ketika ingin mengambil 

mainan lain ketika anak bosan dengan permainan yang diberikan guru, 

dan yang terpenting selalu awasi setiap perkembangan yang dilakukan 

pada setiap anak. Maka anak akan mulai terbiasa dan mau berinteraksi 

dengan anak lainnya sama halnya dengan kasus anak A yang sudah 

mau bermain dengan teman nya padahal awal masuk sifat tantrum nya 

sangatlah parah. 

“keempat adalah terapi wicara, anak dalam 

kelompok ini masih belum mampu untuk 

menyampaikan apa yang mereka inginkan, karena 

ketidak mampuan anak dalam berbicara menjadi 

salah satu efek dari mereka mengamuk dan 

memberontak, karena mereka tidak bisa 

mengutarakan apa yang mereka mau”. 

 

“seperti kasus anak B awal mula masuk sekolah 

autis belum bisa sama sekali berbicara dan hampir 

setiap hari hanya bisa marah dan memberontak, 

karena mereka tidak bisa menyampaikan apa yang 

mereka inginkan”. 

 

Menurut ibu D selaku guru pendamping anak autis, mereka dalam 

klasifikasi ini memiliki kesulitan dalam mengontrol sikap, berbicara 

dan berbaur dengan anak yang lainnya. Dan metode yang di jelaskan 

diatas sangatlah bermanfaat untuk anak autis pada kelompok ini, agar 



 

 

mampu meningkatkan sikap yang baik, mulai bisa berbicara dan 

mengutarakan keinginan dan berbaur dengan anak autis lainnya.  

Gambar 4.1 Berikut ini adalah strategi yang digunakan untuk 

meningkatkan kemampuan interaksi sosial pada anak autis di 

Sekolah Autis dan ABK Pesantren Anak Sholeh (PAS) Baitul 

Qur’an Ngabar Ponorogo. 

 

  

 

 

Klasifikasi 

anak autis 
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peningkatan 

kemampuan 

interaksi 

sosial. 

1.  Kelompok yang menyendiri 

2. Kelompok yang pasif 

3. Kelompok anak aktif 

Metode yang 

digunakan 

untuk 

meningkatka

n 

kemampuan 

interaksi 

sosial pada 

anak autis. 

1. Kelompok yang menyendiri 

a. Metode ABA 

b. Terapi Perilaku 

c. Terapi Okupasi 

2. Kelompok yang Pasif 

a. Terapi perilaku 

b. Terapi bermain 

3. Kelompok yang aktif 

a. Metode ABA 

b. Terapi Perilaku 

c. Terapi Bermain 

d. Terapi Wicara 
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BAB V 

PEMBAHASAN 

 

A.  Pembahasan Tentang Klasifikasi Anak Autis Di Sekolah Autis dan 

ABK Pesantren Anak Sholeh (PAS) Baitul Qur’an Ngabar Ponorogo 

Klasifikasi anak autis dikategorikan menjadi 3 bagian yaitu; 

1)Kelompok yang menyendiri, 2)Kelompok yang pasif, dan 3) Kelompok 

anak aktif, tetapi memiliki keanehan, adapun pembahasannya sebagai 

berikut: 

1. Kelompok yang menyendiri 

Anak autis dalam kelompok ini banyak terlihat terhadap anak 

yang mengucilkan diri, acuh tak acuh serta merasa kesal ketika 

diadakan pendekatan sosial, kemudian juga menunjukkan perilaku dan 

perhatian yang kurang bersahabat. Masalah mereka meliputi perilaku 

buruk seperti mengamuk, secara tidak terduga menggigit, memukul 

atau mencakar, melukai diri sendiri, berkeliaran tanpa tujuan yang 

jelas, berteriak, meludah dan mencoret-coret.
86

 

Anak dengan kelompok seperti ini biasanya butuh waktu lumayan 

lama untuk bisa membuat mereka bisa berbaur bersama anak yang 

lainnya, dengan membantu membuat anak mengurangi marah, bisa 

membuat anak melakukan segala kegiatannya sendiri dan berinteraksi 

sosial dengan baik. 
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2. Kelompok yang pasif 

Anak autis dalam kelompok ini mereka dapat menerima 

pendekatan sosial serta dapat bermain dengan anak-anak lainnya 

andaikata dan jika pola permainannya sesuai dengan dirinya. 

Kelompok ini tidak berinteraksi secara spontan, tetapi tidak menolak 

usaha interaksi dari orang lain. Mereka biasanya berperilaku paling 

baik selama mereka dapat mengikuti rutinitas harian yang dapat 

dipercaya. Permainan imajinatif mereka biasanya tidak ada atau hanya 

terdiri dari perilaku meniru aktivitas anak-anak lain, sebagai contoh 

memberi makan atau memandikan boneka.
87

 

3. Kelompok anak aktif 

Anak dalam kelompok ini biasanya akan mendekati anak lain 

secara spontan, tetapi interaksi dan apa yang dilakukannya tidak 

sesuai dan sering hanya dari dirinya sendiri atau sepihak. Mereka 

memiliki gabungan berbagai gangguan perilaku dengan masalah 

adanya yang membingungkan orang tau atau guru. Mereka banyak 

melakukan gerakan-gerakan repetitive seperti membangun rumah-

rumahan dengan pola imajinasi yang sama.
88

 

Anak dalam kelompok ini bisa dikategorikan parah jika tidak 

segera dilakukan terapi pada anak karena anak seperti ini sangat aktif 

dalam tingkah lakunya dan juga memiliki minat dan juga kebiasaan 

yang berbeda jauh dari anak autis lainnya, mereka memiliki waktu 
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yang teratur untuk melakukan setiap kegiatan sehari-harinya, seperti 

waktu makan yang tepat, ketika sudah melewati waktunya maka 

emosi tantrum pada anak akan keluar dan itu bisa membahayakan diri 

anak sendiri dan juga orang di sekitarnya. Karena jika tantrum pada 

anak terjadi mereka bisa menyakiti dirinya sendiri atau 

melampiaskannya pada orang di sekitarnya,  

Pembahasan diatas menjelaskan bagaimana klasifikasi anak autis 

di Sekolah Autis dan ABK Pesantren Anak Sholeh (PAS) Baitul 

Qur’an Ngabar Ponorogo. 

B. Pembahasan Tentang Metode Peningkatan Kemampuan Interaksi 

Sosial Anak Autis Di Sekolah Autis dan ABK Pesantren Anak Sholeh 

(PAS) Baitul Qur’an Ngabar Ponorogo 

Ada beberapa metode yang digunakan di Sekolah Autis dan ABK 

PAS Baitul Quran Ngabar Ponorogo. Menurut kepala sekolah dan juga 

guru yang mengajar di sekolah autis, metode yang digunakan disesuaikan 

dengan kesulitan yang diderita setiap anak dan juga sesuai kebutuhan yang 

digunakan, contohnya ada Metode ABA, Terapi Wicara, Terapi Perilaku, 

Terapi Bermain dan Terapi Okupasi, yang semua metode itu digunakan 

secara bersamaan sesuai dengan apa yang anak butuhkan saat itu dan 

inilah yang dilakukan pada anak autis dan beginilah penjabaran tentang 

metode tersebut. 

1. Kelompok yang menyendiri 

 Ada beberapa metode yang digunakan pada kelompok ini yaitu: 



 

 

a. Pertama menggunakan metode ABA dengan menggunakan 

metode ini guru dapat memfokuskan anak terhadap ucapan dan 

juga perintah yang guru berikan, karena dengan memfokuskan 

anak dengan apa yang kita sampaikan maka dengan mudah kita 

dapat berinteraksi dengan anak dan juga dapat melakukan 

interaksi sosial.
89

 

b. Kedua menerapkan terapi perilaku, anak dalam klasifikasi ini 

sangatlah minim dalam hal perilaku dia belum bisa 

membedakan mana hal baik dan juga hal buruk, kasus pada anak 

B yang sering merebut barang teman nya bahkan sampai 

menyakiti teman tersebut, pada dasarnya anak B hanya ingin 

bermain bersama tetapi karena dia belum bisa mengungkapkan 

dengan cara yang baik oleh karena itu dengan perilaku yang 

kasar.
90

 

c. Selanjutnya terapi Okupasi terapi ini bertujuan untuk 

memperbaiki sistem motorik pada anak, karena anak dalam 

kategori ini memiliki hambatan pada gerak tubuh, seperti kasus 

pada anak C yang butuh bantuan guru ketika ingin makan, 

bertepuk tangan, dan memegang pulpen. 

2. Kelompok yang pasif 

Ada beberapa metode yang digunakan pada kelompok ini yaitu: 
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a. Pertama terapi perilaku perlu diberikan untuk anak dalam 

klasifikasi ini yaitu anak dalam kelompok yang pasif, dengan 

diterapkannya terapi perilaku ini maka dapat mengurangi sikap 

emosi dan juga ketidak sukaan nya pada rutinitas yang tidak 

anak suka, dengan memberikannya motivasi dan juga arahan 

yang baik yang bisa anak ikuti seperti meminta maaf ketika 

salah, berbicara baik ketika menginginkan sesuatu, 

mengucapkan terima kasih ketika ditolong ataupun diberikan 

makanan. 

b.  Kedua terapi bermain ini bisa menstimulasi anak untuk bisa 

bersikap yang baik ketika anak berbaur dengan teman lainnya, 

dan bagaimana cara anak merespon ketika main bersama juga 

bisa berbagi mainan dengan anak lainnya. 

3. Kelompok yang aktif 

Ada beberapa metode yang digunakan pada kelompok ini yaitu: 

a. Pertama metode ABA ini bisa kita terapkan untuk anak dalam 

kelompok ini, kita bisa membuat anak bisa terfokus pada 

perintah yang kita berikan dan juga mampu melaksanakannya, 

dengan membuat anak bisa merespon setiap arahan yang 

diberikan kepada anak maka dengan itu kita bisa menghilangkan 

sedikit kebiasaan mengulang pada diri anak. 

b. Kedua menerapkan terapi perilaku, anak dalam klasifikasi ini 

sangatlah minim dalam hal perilaku dia belum bisa 



 

 

membedakan mana hal baik dan juga hal buruk, karena anak 

dalam kelompok ini belum mengetahui mana yang baik 

untuknya atau yang buruk. 

c.  Ketiga terapi bermain, karena anak dalam kelompok ini 

sangatlah susah bisa mau berbaur dan juga berbagi dengan orang 

lain, tetapi jika dia sudah percaya pada teman nya makan dengan 

anak itulah ia akan selalu bersama. 

d. keempat adalah terapi wicara, anak dalam kelompok ini masih 

belum mampu untuk menyampaikan apa yang mereka inginkan, 

karena ketidak mampuan anak dalam berbicara menjadi salah 

satu efek dari mereka mengamuk dan memberontak, karena 

mereka tidak bisa mengutarakan apa yang mereka mau 

Dari penjabaran diatas adalah beberapa metode yang digunakan 

untuk peningkatan kemampuan interaksi sosial anak melalui 

berbagai macam kegiatan agar terlatihnya interaksi sosial yang baik 

pada diri anak, membuat anak terbiasa dengan lingkungan sekitar, 

dan juga mulai mandiri dalam melakukan kegiatan yang sederhana, 

bahkan nantinya bisa bergabung dengan anak normal lainnya. 



85 
 

 

BAB VI 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

1. Klasifikasi anak autis di Sekolah Autis dan ABK Pesantren Anak 

Sholeh (PAS) Baitul Qur’an Ngabar Ponorogo 

Klasifikasi anak autis dibagi menjadi kelompok, diantaranya yaitu: 

a. Kelompok yang menyendiri atau bisa disebut kelompok aloof  hal 

ini banyak terlihat terhadap anak yang mengucilkan diri, acuh tak 

acuh serta merasa kesal ketika diadakan pendekatan sosial, 

kemudian juga menunjukkan perilaku dan perhatian yang kurang 

bersahabat. Dan mereka lebih suka berada dalam kesunyian dan 

bermain dengan dunianya sendiri . 

b. Kelompok yang pasif, mereka yang termasuk golongan ini dapat 

menerima pendekatan sosial serta dapat bermain dengan anak-anak 

lainnya andaikata dan jika pola permainannya sesuai dengan 

dirinya. Kelompok ini tidak berinteraksi secara spontan, tetapi 

tidak menolak usaha interaksi dari orang lain. Mereka biasanya 

berperilaku paling baik selama mereka dapat mengikuti rutinitas 

harian yang dapat dipercaya. 

c. Kelompok yang aktif, tetapi memiliki keanehan: anak dalam 

kelompok ini biasanya akan mendekati anak lain secara spontan, 

tetapi interaksi nya dan apa yang dilakukannya tidak sesuai dan 

sering hanya dari dirinya sendiri atau sepihak. Mereka memiliki 
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gabungan berbagai gangguan perilaku dengan masalah adanya 

yang membingungkan orang tau atau guru. 

2. Metode meningkatkan kemampuan interaksi sosial pada anak autis di 

Sekolah Autis dan ABK Pesantren Anak Sholeh (PAS) Baitul Qur’an 

Ngabar Ponorogo 

Metode yang digunakan antaranya ada metode ABA, Terapi 

wicara, Terapi perilaku, Terapi bermain dan juga terapi okupasi. 

a. Kelompok yang menyendiri 

a) Metode ABA 

Metode ABA khususnya untuk kemampuan bersosialisasi 

dapat membantu anak autis mempelajari keterampilan sosial 

dasar seperti memperhatikan, mempertahankan kontak mata, 

dan dapat membantu mengontrol masalah perilaku. 

b) Terapi Perilaku 

Terapi ini diterapkan untuk mengembangkan kemampuan 

perilaku yang terhambat pada diri anak, dan juga dapat 

merubah perilaku yang tidak wajar pada diri anak menjadi 

perilaku yang lebih baik lagi. 

c) Terapi Okupasi 

Terapi ini berguna untuk melatih kerja motorik pada tubuh 

anak yang menderita autisme, dengan terapi okupasi ini anak 

bisa mulai mengikuti kegiatan dengan baik, mulai bisa 
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memegang pensil, sendok bahkan bisa menulis huruf yang 

diperintahkan oleh guru maupun terapis. 

b. Kelompok yang pasif 

a) Terapi Perilaku 

Terapi ini diterapkan untuk mengembangkan kemampuan 

perilaku yang terhambat pada diri anak, dan juga dapat 

merubah perilaku yang tidak wajar pada diri anak menjadi 

perilaku yang lebih baik lagi. 

b) Terapi Bermain 

Terapi ini diterapkan pada anak untuk dapat mengembangkan 

kemampuan interaksi sosial pada diri anak, dan juga 

membiasakan anak berbaur dengan anak-anak lainnya agar 

mereka tidak hanya bermain dan juga menyendiri seperti 

memiliki dunianya sendiri. 

c. Kelompok yang aktif 

a) Metode ABA 

Metode ABA khususnya untuk kemampuan bersosialisasi 

dapat membantu anak autis mempelajari keterampilan sosial 

dasar seperti memperhatikan, mempertahankan kontak mata, 

dan dapat membantu mengontrol masalah perilaku. 

b) Terapi Perilaku 

Terapi ini diterapkan untuk mengembangkan kemampuan 

perilaku yang terhambat pada diri anak, dan juga dapat 



 

 

merubah perilaku yang tidak wajar pada diri anak menjadi 

perilaku yang lebih baik lagi. 

c) Terapi Bermain 

Terapi ini diterapkan pada anak untuk dapat mengembangkan 

kemampuan interaksi sosial pada diri anak, dan juga 

membiasakan anak berbaur dengan anak-anak lainnya agar 

mereka tidak hanya bermain dan juga menyendiri seperti 

memiliki dunianya sendiri. 

d) Terapi Wicara 

Terapi ini membantu anak untuk melancarkan otot-otot mulut 

sehingga anak autis dapat berbicara lebih baik dari pada 

biasanya, dan juga bisa membantu anak untuk menyampaikan 

apa yang ingin mereka sampaikan agar mengurangi amukan 

pada anak. 

B. SARAN 

Adapun saran pada penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Diharapkan guru bisa lebih terfokus pada anak kelompok aktif, 

dengan memberikan kegiatan diluar metode yang diterapkan agar 

anak lebih mengenal lingkungan sekitarnya. 

2. Diharapkan guru bisa  menerapkan metode baru untuk diberikan 

kepada anak autis, karena dengan bertambahnya metode dalam 

penanganan pada anak autis, maka dengan cepat pula perubahan 

yang kita terima terhadap sikap anak. 
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3. Diharapkan kepada peneliti selanjutnya untuk bisa memfokuskan 

penelitian kepada kemampuan bahasa pada anak autis, karna 

kemampuan bahasa sangat berhubungan dengan interaksi sosial 

dalam kehidupan sehari-hari. 
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