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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

 

Pendidikan merupakan hal penting yang sudah diatur dalam undang-

undang. Dalam memperoleh pendidikan, orang tua adalah subjek yang 

paling penting untuk mengakomodasi pendidikan bagi anaknya. Menurut 

Undang-Undang Sisdiknas pasal 5 ayat (2) Tahun 2003 mengamanatkan 

pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus yaitu “Warga Negara yang 

memiliki kelainan fisik, emsional, mental, intelektual dan atau sosial berhak 

memperoleh pendidikan khusus. Pendidikan khusus adalah pendidikan 

dengan program yang dikhususkan bagi anak berkebutuhan khusus.  

Menurut Meriyati (2015, 92), anak berkebutuhan khusus adalah 

anak yang memiliki kelainan pada fisik, mental, sosial, emosi dan 

perbedaan karakteristik pada anak lainnya. Oleh karena itu, anak 

berkebutuhan khusus memerlukan pendidikan dan layanan dengan 

memperhatikan pada kelainan yang dimiliki. Di Indonesia, anak 

berkebutuhan khusus dikategorikan dalam beberapa jenis. Permendikbud 

nomor 157 tahun 2014 mengkategorikan anak berkebutuhan khusus 

meliputi: tunanetra, tunarungu, tunawicara, tunagrahita, tunadaksa, 

tunalaras, berkesulitan belajar, lamban belajar, autis, memiliki gangguan 

motorik, menjadi korban penyalahgunaan narkoba dan obat terlarang serta 

zat aditif, dan yang memiliki kelainan lain. 

Salah satu anak berkebutuhan khusus yang membutuhkan layanan 

pendidikan adalah anak autis. Menurut Ivony (2016, 3), autisme adalah 

gangguan neurologis dalam perkembangan otak pada seseorang. Penyebab 

anak mengalami autis disebabkan adanya gangguan pada saraf pusat,  

infeksi selama kehamilan karena virus rubella, gangguan pencernaan hingga 

keracunan logam berat (Mujahiddin, 2012). Jumlah anak autis meningkat 

setiap tahunnya. Hal itu diperkuat oleh berita dalam sindonews (2020) 
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jumlah anak autis meningkat setiap tahunnya. Hal ini diperkuat dengan data 

menurut WHO (World Helath Organization)  yang menyatakan bahwa 

prevalensi anak yang mengalami autisme yaitu 1 dibanding dengan 160 

anak di seluruh dunia (Kemenkes, 2020). Mengacu pada data dalam Pusat 

Data Statistik Sekolah Luar Biasa mencatat bahwa jumlah siswa autis di 

Indonesia pada tahun 2019 mencapai 144.102 siswa (Kemendikbud, 2020). 

Angka tersebut naik dari tahun  sebelumnya yaitu pada tahun 2018, ada 

sebanyak 133.826 siswa yang mengalami autisme (Kemendikbud, 2019).  

Autis merupakan salah satu jenis anak dengan kebutuhan khusus 

yang kompleks yang bisa dilihat dari gejala-gejalanya. Gejala pada anak 

autis adalah gangguan perkembangan fungsi otak yang mencakupi berbagai 

bidang, yaitu: soial, komunikasi verbal, komunikasi non verbal, dan 

imajinasi (Ulfah, 2019,5). Pada anak autis, terdapat gejala-gejala yang 

menyertainya berupa sebanyak 64% anak mengalami kemampuan 

memusatkan perhatian yang buruk, 36-48% mengalami hiperktivitas, 38% 

mengalami perilaku obsesif, 68%-74% mengalami perilaku stereotype, 9-

44% mengalami depresi, dan 11% mengalami gangguan tidur (Maulana, 

2007,14).  Hal tersebut diperkuat melalui penelitian Tantiwi (2019) yang 

menghasilkan data bahwa anak dengan gangguan autisme memiliki 

komorbid dengan gangguan hiperaktif sebesar 35% kasus.  

Ciri-ciri perilaku anak autis yang hiperaktif dalam penelitian Sari 

(2014) adalah: 1) tidak konsentrasi saat belajar, 2) sering berpindah tempat 

duduk, 3) sering keluar kelas, 4) sering mengganggu temannya, 5) sering 

memainkan kursinya, 6) sering menepuk meja, 7) sering bermain dalam 

kelas ketika belajar, 8) tidak betah di tempat duduk. Lebih lanjut penelitian  

Puspitasari (2016) mengenai perilaku anak autis yang hiperaktif diketahui 

dengan ciri-ciri yaitu: kontak mata kurang, sering membeo, kurang bisa 

bergaul dengan teman-temannya, sering menyendiri, tiba-tiba menangis, 

tiba-tiba tertawa, komunikasi kuang, tidak dapat duduk tenang, sering 

berjalan-jalan, mondar-mandir tanpa tujuan, sering berlarian, sering 

melompat saat belajar, sering keluar masuk kelas tanpa instruksi. 
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Ulfah (2019) menyatakan bahwa perilaku hiperaktif dapat 

mengganggu berjalannya proses belajar mengajar. Terganggunya proses 

belajar mengajar dapat menyebabkan kurang optimalnya suatu 

pembelajaran. Anak-anak yang terhambat dalam proses pembelajaran 

memerlukan suatu cara agar tidak terhambat proses pembelajarannya. Oleh 

sebab itu, diperlukan suatu penanganan khusus agar perilaku hiperakif 

tersebut dapat berkurang.  

Berkaitan dengan penanganan perilaku, salah satu caranya adalah 

dengan modifikasi perilaku. Asri dan Suharni (2021, 5) menyebutkan 

bahwa modifikasi perilaku dapat diberikan untuk mengubah suatu perilaku 

baik yang kekurangan maupun perilaku yang berlebihan. Selanjutnya  

Purwanta (2012, 128) menjelaskan bahwa terdapat beberapa teknik yang 

bisa digunakan untuk melakukan modifikasi perilaku, diantaranya : teknik 

modelling, token ekonomi, pelatihan asertivas, teknik aversi, teknik 

relaksasi, pengelolaan diri, dan pelatihan keterampilan sosial. Salah satu 

dari teknik dalam modifikasi perilaku adalah teknik aversi. Tujuan dari 

teknik aversi adalah untuk mengurangi perilaku simtomatik dengan  cara 

menyajikan stimulus yang tidak disukai atau tidak menenangkan bagi 

seseorang, sehingga perilaku yang tidak dikehendaki tersebut bisa 

terhambat frekuensi kemunculannya (Latipun, 2015, 35).  

Penelitian mengenai anak autis dengan perilaku hiperaktif dan 

penanganannya dengan teknik aversi telah dilakukan oleh Wijaya & Usman 

(2020) dengan hasil dari penelitian ini menunjukkan teknik aversi mampu 

memodifikasi perilaku menyimpang pada anak autis. Teknik aversi pada 

penelitian ini ditujukan untuk mengurangi perilaku menyimpang yang 

berupa agresivitas dan hiperaktifitas dengan hasil teknik aversi mampu 

untuk mengurangi perilaku yang menyimpang tersebut.  Penelitian lain 

dilakukan oleh Puspitasari (2016) mengenai upaya penanganan perilaku 

hiperaktif pada anak autis, penelitian ini menggunakan metode terapi 

perilaku. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perilaku hiperaktif pada 
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subjek dapat berkurang yang disebabkan diberikannya penanganan berupa 

terapi perilaku. 

Berdasarkan observasi awal yang telah dilakukan peneliti pada 

bulan Januari 2022 di MIM PK Kartasura diperoleh permasalahan pada 

salah satu siswa autisme di kelas 1 yang salah satu karakteristik dari perilaku 

yang dimilikinya yaitu perilaku hiperaktif. Perilaku hiperaktif yang sering 

dimunculkan oleh subyek berupa beranjak dari tempat duduk, fokus mudah 

terahihkan, menggigit jari, tertawa tanpa sebab, sering bertepuk tangan, sulit 

mengikuti aturan permainan, bertingkah seenaknya sendiri. 

Perilaku hiperaktif yang dimunculkan tidak semua terjadi dalam satu 

waktu, namun dalam satu kali pembelajaran MM memunculkan perilaku 

tersebut dengan frekuensi yang tinggi. Dibuktikan ketika observasi awal, 

jumlah kemunculan perilaku tersebut rata-rata sebanyak 10 kali. Ketika 

dilakukan wawancara dengan orangtua, perilaku subyek MM ketika di 

rumah lebih hiperaktif dan lebih aggressive daripada ketika berada di 

sekolah. Permasalahan inti yang terjadi pada subyek dengan perilaku 

hiperaktif  adalah berupa beranjak dari tempat duduk, maka peneliti tertarik 

untuk mengupas permasalahan yang muncul untuk mengurangi perilaku 

hiperaktif  dengan sebuah penanganan. 

Hasil dari temuan beberapa penelitian yang telah dijabarkan, 

dijadikan sebagai acuan peneliti untuk melakukan peenelitian ini. Peneliti 

ingin mengatasi masalah perilaku beranjak dari tempat duduk dengan suatu 

penanganan yaitu menggunakan teknik aversi. Hal tersebut dirancang oleh 

peneliti untuk memetik suatu permasalahan mengenai perilaku hiperaktif 

dan juga teknik aversi yang dikembangkan dalam judul penelitian 

“Pengaruh Penggunaan Teknik Aversi Untuk Mengurangi Perilaku 

Hiperaktif  Pada Anak Autis Yang Disertai Hiperaktif Kelas 1 Di MIM PK 

Kartasura” 
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B. Identifikasi Masalah 

Identifikasi masalah didefinisikan sebagai upaya untuk menjelaskan 

masalah dan membuat penjelasan yang dapat diukur. Berdasarkan paparan 

masalah yang sudah tertera pada sub bagian latar belakang, maka 

permasalahan yang dapat diidentifikasikan adalah sebagai berikut: 

1. Seorang anak autis yang disertai hiperaktif memunculkan perilaku 

hiperaktif selama pembelajaran di kelas. 

2. Bentuk perilaku hiperaktif pada anak autis yang disertai hiperaktif 

meliputi: beranjak dari tempat duduk, fokus mudah terahihkan, 

menggigit jari, tertawa tanpa sebab, sering bertepuk tangan, sulit 

mengikuti aturan permainan, bertingkah seenaknya sendiri. 

3. Belum pernah diterapkan suatu perlakuan untuk mengurangi perilaku 

hiperaktif yang tidak diinginkan berupa beranjak dari tempat duduk.   

 

C. Pembatasan Masalah 

Permasalahan pada anak autis yang disertau hiperaktif merupakan 

permasalahan yang sangat kompleks. Degan demikian perlu adanya batasan 

permasalahan agar bisa menghindari terjadinya kesalahpahaman dalam 

penelitian. Berdasarkan uraian  latar belakang dan identifikasi masalah di 

atas, peneliti ingin fokus pada suatu masalah yaitu : 

1. Anak autis dalam penelitian ini merupakan anak autis yang disertai 

hiperaktif kelas 1 di MIM PK Kartasura. 

2. Aspek yang akan diteliti adalah perilaku hiperaktif berupa beranjak dari 

tempat duduk. 

3. Intervensi yang dilakukan berupa penggunaan teknik aversi. 

 

D. Rumusan Masalah 

Uraian mengenai permasalahan penelitian yang kompleks telah  

dibatasi oleh peneliti. Sehingga dapat dirumuskan suatu masalah yaitu 

“Apakah terdapat pengaruh pada penggunaan teknik aversi untuk 
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mengurangi perilaku hiperaktif pada anak autis yang disertai hiperaktif 

kelas 1 di MIM PK Kartasura?” 

 

E. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian merupakan indikasi kearah mana penelitian akan 

dilakukan. Berdasarkan rumusan masalah yang telah disebutkan, maka 

peneliti ingin meneliti permasalahan dengan tujuan yaitu untuk menguji 

atau membuktikan pengaruh penggunaan teknik aversi untuk mengurangi 

perilaku hiperaktif pada anak autis yang disertai hiperaktif kelas 1 di MIM 

PK Kartasura.  

F. Manfaat Penelitian 

Berdasarkan tujuan penelitian yang hendak dicapai, maka penelitian 

ini diharapkan mempunyai manfaat dalam pendidikan baik secara langsung 

maupun tidak langsung. Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai 

berikut : 

1. Manfaat Teoritis 

Penelitian ini dapat dimanfaatkan untuk sarana penambahan 

wawasan dalam hal mengenai teknik aversi untuk mengurangi perilaku 

hiperaktif berupa beranjak dari tempat duduk pada anak autis yang 

disertai hiperaktif.  

2. Manfaat Praktis  

a. Orang tua 

Hasil dari penelitian ini dapat menghasilkan suatu informasi yang 

harapannya dapat digunakan sebagai contoh perlakuan untuk 

mengurangi perilaku hiperaktif berupa beranjak dari tempat duduk 

pada anak autis yang disertai hiperaktif.  

b. Guru 

Penelitian ini dapat menghasilkan suatu hasil penelitian yang 

diharapkan dapat digunakan sebagai referensi untuk melakukan 
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suatu treatment pada anak berkebutuhan khusus yang memiliki 

karakteristik yang sama dalam penelitian. 

c. Peneliti selajutnya 

Hasil dari penelitian ini, baik dari segi teori maupun data dapat 

digunakan sebagai referensi dan acuan pada peneliti selanjutnya 

untuk melakukan penelitian yang sama ataupun penelitian yang 

sama hanya pada salah satu variabel pada penelitian ini.  
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