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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang Masalah 

Anak berkebutuhan khusus adalah anak yang mengalami keterbatasan 

atau keluarbiasaan, baik fisik, mental-intelektual, sosial, maupun emosional, 

yang berpengaruh secara signifikan dalam proses pertumbuhan atau 

perkembangannya dibandingkan dengan anak-anak lain yang seusia 

dengannya. Adapun, jenis-jenis anak berkebutuhan khusus yang dikemukakan 

oleh Winarsih d.k.k. (2013), yaitu: 1) disabilitas penglihatan; 2) disabilitas 

pendengaran; 3) disabilitas intelektual; 4) disabilitas fisik; 5) disabilitas sosial; 

6) gangguan pemusatan perhatian dan hiperaktivitas (GPPH); 7) gangguan 

spektrum autisma; 8) gangguan ganda; 9) lamban belajar; 10) kesulitan belajar 

khusus; 11) gangguan kemampuan komunikasi; 12) potensi kecerdasan 

dan/atau bakat istimewa. 

Salah satu gangguan yang sangat luas dan berat sehingga 

mempengaruhi kehidupan anak secara mendalam adalah autisme. Autisme 

merupakan gangguan pervasif pada anak yang gejalanya muncul sebelum anak 

berumur tiga tahun, yang meliputi gangguan perkembangan dalam aspek 

interaksi sosial, komunikasi dan perilaku (Kaptiningsih, dkk, 2010). Lestari 

(2012) mengemukakan kriteria yang dimiliki anak dengan autisme antara lain: 

1) gangguan wicara; 2) kontak mata minim; 3) tidak ada peer relationship; 4) 

tidak bisa merasakan apa yang dirasakan orang lain; 5) suka menstimulasi diri 

seperti hand flapping, berjalan berjinjit dan sebagainya. 

Kondisi lain anak berkebutuhan khusus yang mana ditandai dengan 

intelegensia yang rendah (IQ < 70) yang menyebabkan ketidakmampuan 

individu untuk belajar seperti anak normal disebut sebagai anak dengan 

retardasi mental (Kaptiningsih, 2010). Namun, Maslim (1993) sebelumnya 

telah menegaskan bahwa tingkat kecerdasan (intelegensia) bukan satu-satunya 

karakteristik, melainkan juga harus dinilai berdasarkan keterampilan 

spesifiknya. Retardasi mental dibagi dalam tiga kategori tingkatan 
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berdasarkan IQ, yaitu, mampu didik (51-69), mampu latih (25-50), dan 

mampu rawat (di bawah 25) (Semium, 2006). 

Masalah anak berkebutuhan khusus pada jenjang Taman Kanak-Kanak 

merupakan masalah yang cukup kompleks, dilihat dari jenis gangguan, 

karakteristik, masalah, dan kebutuhan yang berbeda-beda, sehingga 

berdampak besar terhadap aspek perkembangan anak secara keseluruhan. 

Aspek perkembangan yang dimaksud meliputi: 1) fisik-motorik; 2) kognitif; 

3) bahasa; 4) sosial-emosional, 5) nilai agama dan moral, dan 6) seni, yang 

merupakan muatan program-program pengembangan dalam struktur 

kurikulum PAUD sesuai Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan 

Republik Indonesia nomor 146 tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 PAUD 

(Mendikbud, 2014). 

Masalah perkembangan yang umumnya akan dihadapai anak dengan 

autisme yaitu perkembangan emosi. Perkembangan emosi anak normal usia 4-

6 tahun menurut Nugraha (2014) dan Winarsih, dkk (2013) yang diharapkan 

diantaranya, yaitu: 1)  menunjukkan kebanggaan terhadap keberhasilan; 2) 

menyatakan alasan untuk perasaan orang lain; 3) bereaksi tenang dan tidak 

rewel ketika ditinggal ibu; 4) mengungkapkan simpati; dan lain sebagainya. 

Namun, pada kasus anak dengan autisme tidak tampak apresiasi anak terhadap 

isyarat sosio-emosional sehingga muncul kurangnya respons terhadap emosi 

orang lain dan atau kurangnya modulasi terhadap perilaku dalam konteks 

sosial. Anak dengan autisme buruk dalam menggunakan isyarat sosial dan 

lemah dalam integrasi perilaku sosial, emosional dan komunikatif, dan 

khususnya, kurangnya respon anak dalam timbal balik sosio-emosional 

(Maslim, 1993).  

Emosi adalah perasaan atau afeksi yang timbul ketika seseorang berada 

dalam suatu keadaan yang dianggap penting oleh individu tersebut (Santrock, 

2007). Emosi mewakilkan ekspresi kenyamanan dan ketidaknyamanan 

terhadap keadaan atau interaksi yang sedang dialami yang dapat berbentuk 

rasa senang, takut, marah dan sebagainya (Nurmalitasari, 2015). Jenis-jenis 

emosi yang dapat dikenalkan pada anak menurut Hurlock (1993), yaitu: 1) 

marah; 2) takut; 3) cemburu; 4) gembira atau senang; dan 5) sedih. Emosi 
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tidak akan terlihat tanpa adanya atau munculnya ekspresi (Santrock, 2002). 

Mashar (2011) mengurutkan beberapa jenis ekspresi emosi, yaitu: 1) ekspresi 

wajah; 2) ekspresi vokal; 3) perubahan fisiologis; 4) gerak dan isyarat tubuh; 

5) tindakan-tindakan emosional. 

Untuk mengoptimalkan perkembangan emosi anak dengan autisme, 

dibutuhkan suatu kegiatan yang disebut stimulasi. Stimulasi adalah kegiatan 

merangsang kemampuan dasar anak umur 0-6 tahun agar anak tumbuh dan 

berkembang secara optimal (Kaptiningsih, 2010). Pada prinsipnya stimulasi 

dilakukan rutin, sedini mungkin, dan berkelanjutan pada setiap kesempatan 

yang ada oleh orangtua, anggota keluarga yang lain, pengasuh, guru, dan 

kelompok masyarakat sekitar. Contoh stimulasi emosi yang umum dan dasar 

yang diberikan pada anak seperti: 1) memeluk, membelai, dan mencium anak 

dengan kasih sayang; 2) mengajak anak tersenyum; 3) meniru ocehan dan 

mimik muka; 3) bermain “ci-luk-ba”; 4) melihat dirinya di cermin; 5) 

memisahkan diri dengan anak, 6) dan lain sebagainya. 

Pemberian stimulasi pemahaman emosi tidak semata-mata hanya pada 

kegiatan interaktif dan gestur tubuh. Berbagai cara lain dapat digunakan untuk 

menjadikan kegiatan merangsang pemahaman emosi anak di kelas menjadi 

lebih bermakna dan tepat guna. Cara yang dimaksud adalah penggunaan alat 

sebagai media pembelajaran. Media pembelajaran adalah alat yang digunakan 

sebagai sarana untuk menyampaikan materi pelajaran kepada siswa 

(Pringgawidagda dalam Nataliya, 2002). Media pembelajaran dapat 

meningkatkan dan mengarahkan perhatian siswa sehingga menumbuhkan 

motivasi belajar, interaksi lebih langsung antara siswa dengan lingkungannya, 

serta siswa belajar sendiri sesuai minat dan kemampuannya (Arsyad dalam 

Sukiyasa & Sukoco, 2013). Penggunaan media dalam proses belajar akan 

menunjang proses belajar agar siswa memahami dan mengingat materi yang 

disampaikan oleh guru secara cepat dan mudah (Nataliya, 2015). 

Anak-anak berkebutuhan khusus pada jenjang Taman Kanak-Kanak di 

Kristha Pertiwi Homeschooling, Bawen, Kabupaten Semarang terdiri dari 

anak usia 4-6 tahun dengan gangguan spektrum autisme, speech delay dan 

global development delay yang disertai retardasi mental. Dua anak diantaranya 
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terdiagnosa gangguan spektrum autisme dengan rentang usia 4-6 tahun. 

Berdasarkan hasil observasi, proses pembelajaran berkaitan dengan 

pemahaman emosi yang dilakukan di TK Kristha Pertiwi  umumnya melalui 

kegiatan interaktif dengan anak dan metode ceramah, yang mana guru 

berbicara dan memperagakan di depan siswa, kemudian siswa melihat, 

mendengarkan dan menirukan. Namun, cara ini dinilai tidak maksimal dalam 

hal anak berkebutuhan khusus mengenal berbagai emosi dirinya dan orang 

lain. Anak cenderung mengekspresikan emosi hanya melalui instruksi dan 

permintaan guru, sehingga tidak menumbuhkan motivasi anak untuk belajar 

sendiri sesuai minat dan kemampuannya.  

Hasil observasi di TK Kristha Pertiwi, menunjukkan bahwa media 

pembelajaran yang biasa digunakan hanya terbatas pada paper and picture. 

Media ini terkesan monoton, dengan tampilan yang kurang menarik perhatian 

anak untuk memanipulasi media sebagai alat bagi anak mengeksplor berbagai 

jenis emosi dan ekspresi emosi. Penggunaannya pun tidak sepenuhnya 

dimaksimalkan oleh tutor atau guru secara kreatif sehingga tidak membangun 

minat anak untuk belajar memahami emosi. Sedangkan, Abdullah (2013) 

mengemukakan bahwa mendidik anak berkebutuhan khusus tidak sama seperti 

mendidik anak normal, sebab memerlukan pendekatan dan strategi khusus, 

salah satunya alat peraga atau media yang digunakan. 

Berdasarkan pemaparan di atas, maka diperlukan pengembangan dan 

inovasi baru dalam penggunaan media pembelajaran sebagai alat untuk 

pemahaman emosi anak berkebutuhan khusus usia 4-6 tahun di TK Kristha 

Pertiwi Homeschooling. Inovasi ini berupa alat bernama “Bilik Emosi” yang 

mana berbentuk sebuah bilik berisi cermin besar, topeng bergambar emosi, 

dan sortir gambar emosi diri. Desain bilik sendiri dimaksudkan agar anak 

intens menggunakan dan mengeksplor berbagai komponen media yang 

tersedia tanpa interupsi berlebihan dengan tetap mengandalkan pendampingan 

guru atau tutor. Adapun manfaat media “Bilik Emosi” antara lain: 1) 

memperkenalkan emosi diri kepada anak melalui fokus visual ekspresi emosi; 

2) memberikan kesempatan anak menentukan sendiri emosi dirinya saat 

datang dan saat pulang sekolah; 3) membantu meningkatkan fokus mata 
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melalui penggunaan topeng; 4) menstimulasi anak memahami emosi dirinya 

dan orang lain.  

Pengembangan media “Bilik Emosi” diharapkan menjadi salah satu alat 

yang mendorong kualitas pembelajaran terutama dalam stimulasi pemahaman 

emosi anak berkebutuhan khusus usia 4-6 tahun. Media “Bilik Emosi” ini 

diharapkan sesuai diterapkan dengan pertimbangan karakteristik pembelajaran 

anak berkebutuhan khusus di TK Kristha Pertiwi Homeschooling yang lebih 

menekankan pada progress setiap anak karena penggunaan media oleh anak 

dapat dinilai guru atau tutor setiap kali media digunakan, baik saat datang di 

sekolah atau saat pulang sekolah, sehingga evaluasi menjadi lebih mudah 

dilakukan dan hasil pencapaian perkembangan emosi anak lebih jelas terlihat. 

1.2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti merumuskan masalah 

sebagai berikut: 

a. Apakah pengembangan media Bilik Emosi sesuai diterapkan sebagai alat 

untuk stimulasi pemahaman emosi anak dengan autisme di Kristha 

Pertiwi Homeschooling jenjang TK? 

1.3. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan permasalahan yang telah dikemukakan di atas, maka 

tujuan penelitian ini sebagai berikut: 

a. Untuk mengembangkan media Bilik Emosi sebagai alat yang sesuai 

untuk stimulasi pemahaman emosi anak dengan autisme di Kristha 

Pertiwi Homeschooling Jenjang TK. 

1.4. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat dari penelitian ini sebagai berikut: 

1. Manfaat Teoritis 

Dari hasil penelitian ini secara teoritis dapat menambah kajian 

ilmiah dan temuan ilmiah tentang pengembangan media Bilik Emosi 

untuk sebagai alat untuk stimulasi pemahaman emosi anak dengan 

autisme usia 4-6 tahun di Kristha Pertiwi Homeschooling jenjang TK. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Anak Dengan Autisme 
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Anak dengan autisme usia 4-6 tahun di Kristha Pertiwi 

Homeschooling jenjang TK lebih memahami emosi dirinya dan orang 

lain serta mengekspresikan emosi secara tepat melalui media Bilik 

Emosi. 

b. Bagi Guru 

Media Bilik Emosi dapat menjadi sarana atau alat yang 

memudahkan guru untuk menstimulasi dan mengajarkan anak dengan 

autisme tentang pemahaman emosi serta bagaimana 

mengekspresikannya. 

c. Bagi Sekolah 

Media “Bilik Emosi” dapat dijadikan sebagai media 

pembelajaran secara global di sekolah bagi anak normal maupun 

dengan autisme untuk memahami emosi dirinya dan orang lain di 

lingkungan sekolah baik guru, orang tua, atau stakeholders. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


