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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Perkembangan anak autis sangat berhubungan dengan bagaimana perilakunya 

dengan lingkungan, yaitu perkembangan inisiatif diperoleh dengan cara mengkaji 

lingkungan dengan kemampuan indranya. Arah mengembangkan keinginan dengan cara 

eksplorasi terhadap apa yang ada di sekelilingnya. Menurut Bredkamp (1987: 103) (Ilmu 

dan Aplikasi Pendidikan) bahwa dengan adanya keberhasilan anak dalam menguasai 

ketrampilan motorik akan dapat membawa kebanggaan pada dirinya sendiri sehingga anak 

dapat memahami konsep abstrak disekitarnya, sehingga diperoleh kemampuan untuk 

menghasilkan sesuatu sebagai prestasi.  

Tim Pengembang Ilmu Pendidikan FIP- UPI juga menjelaskan bahwa pada umumnya 

bahwa anak akan memiliki keiginan/inisiatif untuk mengenali apa saja yang ada 

disekitarnya diawali dengan dasar bentuk dan warna. Karena anak tentu membutuhkan 

sebuah penyesuaian. Bentuk dan warna dikategorikan sebagai hal dasar pembentukan 

perkembangan motorik anak.  

Melalui pengenalan warna, tentu bisa mengembangkan kecerdasan dan menguatkan 

imajinasi anak terhadap suatu ingatan dan perilaku tertentu. Menurut Tim Pengembang 

Ilmu Pendidikan FIP- UPI menjelaskan bahwa anak pada usia 4 – 6 tahun ini anak akan 

mempertimbangkan apa yang dirasakan dan dilihat oleh orang lain tapi belum 

menggunakan strategi dan akan mulai membuat urutan dan mulai bisa memasangkan dan 

memilih menggunakan lebih dari satu katagori misalnya menggunakan bentuk dan warna. 

Anak dengan melihat gambar akan memiliki ingatan tertentu mengenai benda tersebut dan 

akan memiliki persepsi yang bermacam macam mengenai gambar/benda/bentuk tersebut 

di dalam otak/ ingatan anak. Perancangan membahas anak yang memiliki keunikan yang 

berbeda dengan anak normal umumnya, yaitu autisme. 

Leni Marijani (2005: 103) mengutarakan bahwa anak autis adalah anak yang  memiliki 

dunia sendiri dan tidak mau bergaul dengan teman – teman sebayanya, saat mereka 

memiliki emosi yang timbul dengan sendirinya tanpa ada penyebab, juga sulit berkata – 

kata sehingga menghambat anak ini untuk menyampaikan sesuatu yang diinginkannya. 

Autis memiliki kesulitan untuk memahami bentuk-bentuk komunikasi non-verbal serta kata-

kata yang memiliki banyak arti seperti itu, dan mereka hanya memahami apa arti kata 

tersebut, seperti yang ia pahami di dalam kamus. Hal ini membuat data penulis semakin 

kuat karena media yang dirancang adalah media yang akan membantu autis memahami 
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bentuk non-verbal. Mereka memiliki bakat yang khusus, bahkan lebih baik dari anak 

normal, serta mereka mampu menemukan hal-hal kecil yang orang lain sering 

melewatkannya. Kendala – kendala ini membantu penulis untuk menentukan media apa 

yang dapat membantu anak ini untuk dapat menerima bentuk dan warna dengan baik dan 

dapat tersimpan di memorinya dengan sangat baik tanpa menimbulkan emosi tertentu 

dalam dirinya. Sangat diperlukan kampanye media interaktif ini adalah bagaimana 

pentingnya pengenalan bentuk dan warna pada usia dini khususnya pada anak autis yang 

memerlukan kebutuhan khusus, dimana anak dapat mengembangkan imajinasi bahkan 

mengenal segala sesuatu dengan dasar bentuk dan warna.  

Contoh yang sangat umum diderita oleh anak normal adalah saat mereka memiliki 

dunia sendiri dan tidak mau bergaul dengan teman-teman sebayanya, saat mereka 

memiliki emosi yang timbul dengan sendirinya tanpa ada penyebab, serta sulit berkata-

kata, hal-hal tersebut  menghambat seorang anak untuk menyampaikan sesuatu yang 

diinginkannya. Khususnya pada usia 4-6 tahun ciri-ciri anak tersebut mudah terpancing 

emosi jika keinginannya tidak dikabulkan ia akan berteriak dengan jangka waktu dan emosi 

yang berbeda pada umumnya dan lebih suka menyakiti dirinya sendiri, kendala-kendala ini 

membantu penulis untuk menentukan media apa yang dapat membantu anak ini untuk 

dapat bersahabat dengannya tanpa menimbulkan rasa emosi dan hal-hal yang dapat 

menyakitinya sehingga anak ini dapat menerima bentuk dan warna dengan baik dan dapat 

tersimpan di memorinya dengan sangat baik tanpa menimbulkan emosi tertentu dalam 

dirinya. Sangat diperlukan kampanye media interaktif ini adalah bagaimana pentingnya 

pengenalan bentuk dan warna pada usia dini khususnya pada anak autis yang memerlukan 

kebutuhan khusus, dimana anak dapat mengembangkan imajinasi bahkan mengenal 

segala sesuatu dengan dasar bentuk dan warna. Media interaktif ini diharapkan dapat lebih 

membantu anak – anak ini saat mereka tidak dapat menerima perkataan dan ajaran dari 

orang-orang disekitarnya namun mereka lebih ingin bermain dengan dirinya sendiri maka 

media interaktif ini diharapkan mampu menjadi sahabat dari anak autis ini. 

Menurut Sela Arini (2015: 201) menjelaskan DSM IV (Diagnostic Statistical Manual 

)yang dikembangkan oleh para psikiater dari Amerika) mendefinisikan anak autis yang 

merupakan gangguan kualitatif sebagai berikut: 

a. Memiliki kesulitan dalam menggunakan berbagai perilaku non verbal seperti 

kontak mata, ekspresi muka, sikap tubuh, bahasa tubuh lainnya yang mengatur 

interaksi sosial. 

b. Memiliki kesulitan dalam mengembangkan hubungan dengan teman sebaya atau 

teman yang sesuai dengan tahap perkembangan mentalnya 
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c. Ketidakmampuan untuk berbagi kesenangan, minat, atau keberhasilan secara 

spontan dengan orang lain (seperti: kurang tampak adanya perilaku 

memperlihatkan, membawa atau menunjukkan objek yang menjadi minatnya) 

d. Ketidakmampuan dalam membina hubungan sosial atau emosi yang timbal balik 

Dalam artikel “Klarifikasi dan Jenis Autisme pada Anak” (2016) menjelaskan 

mengenai klarifikasi berdasarkan intelektual yaitu Klasifikasi ini merujuk pada tes intelektual 

yang telah dilaksanakan. Anak autis akan diklasifikasikan berdasarkan hasil tes ini menjadi 

Autis dengan keterbelakangan mental sedang dan berat dimana IQ dibawah 50. Autis yang 

tidak memiliki dan mengalami keterbelakangan mental yaitu mereka yang memiliki 

Intelegensi diatas 70, dengan Prevalensi 20% dari anak autis. Pada perancangan ini akan 

mengacu pada konteks anak autis yang masih memiliki IQ di bawah 50, bertujuan untuk 

memberikan bantuan pada anak yang mengalami konsentrasi dan kesulitan dalam 

mengingat ataupun menghafal. Klasifikasi autis berdasarkan interaksi sosial adalah 

pengelompokan interaksi sosial, anak autis dapat dibagi menjadi: 

a. Kelompok yang menyendiri; hal ini banyak terlihat terhadap anak yang 

mengucilkan diri, acuh tak acuh serta merasa kesal ketika diadakan pendekatan 

social, kemudian juga menunjukkan perilaku dan perhatian yang kurang friendly 

b. kedua, 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. 

c. terakhir, Kelompok yang aktif namun memiliki keanehan : anak dalam kelompok 

ini akan biasanya mendekati anak lain secara spontan, namun interaksinya dan 

apa yang dilakukanya tidak sesuai dan sering hanyadari dirinya sendiri atau 

sepihak. 

 

1.2 Identifikasi Masalah 

1.2.1 Anak autis yang memiliki kendala kontak mata dan berkonsentrasi/ mengingat 

dalam mempelajari sesuatu khususnya pada bidang bentuk dan warna. 

1.2.2 Anak autis ini akan diarahkan pada anak yang ada di level autis ringan – sedang 

yang tidak mudah untuk bergaul dan membutuhkan media untuk mempermudah 

anak dalam edukasi. 

1.2.3 Kurangnya pengetahuan mengenai bentuk dan warna akan menghambat 

kinerja motorik anak dan imajinasi anak secara perlahan  

1.2.4 Pentingnya edukasi bentuk dan warna pada usia dini dalam mencerna gambar 

– gambar dan beragam benda dan kejadian yang ada disekitarnya khususnya 
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pada anak autis sehingga anak ini tidak memiliki kecenderungan salah edukasi 

dengan anak – anak pada umumnya. 

1.2.5 Kurangnya kampanye sosial mengenai anak berkebutuhan khusus dan 

kurangnya perhatian orang tua sejak dini mengetahui bagaimana kondisi anak 

autis sehingga kurang mendapatkan edukasi yang cocok untuk anak autis. 

 

1.3 Pembatasan Masalah 

1.3.1 Untuk mempermudah penulisan laporan proyek akhir ini dan agar lebih terarah 

dan berjalan dengan baik, maka perlu kiranya dibuat suatu batasan masalah. 

Adapun ruang lingkup permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan 

laporan skripsi ini, yaitu 

1.3.1.1 Membatasi masalah autis yang membutuhkan pelatihan kontak mata 

secara khusus untuk membantu anak autis yang sulit kontak mata dan 

berkonstrasi 

1.3.1.2 Penulis akan membahas mengenai ciri - ciri dari anak autis sehingga 

dapat diketahui media apa yang dibutuhkan oleh anak autis yang 

mengalami kesulitan berkonsentrasi yang diawali dari kontak mata agar 

sesuai tepat sasaran.  

1.3.1.3 Mencari kebiasaan anak autis, meninjau kebutuhan dan keinginan autis 

(pada keadaan nyata) khususnya autis yang sulit kontak mata dan 

bagaimana kebiasaan autis ini dalam pembelajaran edukasinya. 

1.3.1.4 Mengadakan kampanye sosial untuk peduli terhadap anak autis pada 

usia dini bahwa pentingnya edukasi bagi anak autis dan autis 

khususnya pada fase pembelajaran formal khususnya usia 4 sampai 6 

tahun sehigga dapat mengenal bentuk dan warna dengan baik. 

1.3.1.5  Kampanye sosial yang dirancang dengan memperhatikan kegiatan 

target sasaran yaitu anak autis yang tergolong autis ringan tersebut 

dengan bimbingan dan para orang tua yang memiliki anak balita 

khususnya usia 4 – 6 tahun dan SLB sehingga para orang tua dan 

lembaga ini mengetahui pentingnya sebuah media edukasi interaktif 

dapat membantu dalam edukasi anak autis. 

1.3.1.6  Peneliti juga mengumpulkan informasi mengenai edukasi yang 

diberikan kepada anak  autis yang tergolong autis ringan dalam 

kesehariannya baik formal atau informal dalam mempelajari dan 

mengenal sesuatu. Mengenalkan media interaktif edukatif untuk anak 
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usia 4-6 tahun khususnya untuk anak autis sehingga dapat lebih mudah 

dalam pembelajaran bentuk dan warna. 

1.3.1.7 Menciptakan media yang dapat menjadi sahabat sekaligus teman 

edukatif dalam pembelajaran. 

1.3.1.8 Target perancangan adalah anak autis yang membutuhkan dampingan 

orang tua dan guru yang ada disekitarnya. 

1.3.2 Dalam lingkup area, menjadi hal penting yaitu di mana anak autis berada dan di 

lingkungan sekolah yang berkebutuhan khusus tepatnya di lingkungan kota 

Semarang sehingga perlu dijadikan sasaran untuk pengadaan kampanye sosial. 

Anak autis sebagai target sasaran yang menjadi pokok pembahasan  

 Orang tua yang ada dikalangan ses B – C, karena pada ses ini adalah orang 

tua yang jarang mengutamakan kesehatan, bahkan mengganggap autis / 

autis ringan dapat dipecahkan hanya dengan mengajari anak pada umumnya 

yang sebenarnya membutuhkan perlakuan khusus dan ekstra 

 SLB/ Sekolah yang mencangkup anak – anak dengan kebutuhan khusus 

memang telah memberikan pengajaran yang cukup pada anak – anak ini tapi 

bagaimana bila media yang dapat membantu kinerja para guru sehingga 

mempermudah pembelajaran pada anak berkebutuhan khusus ini dalam 

edukasinya. 

1.3.3 Pihak yang membantu data perencanaan kampanye sosial ini 

 Sekolah berkebutuhan khusus, mengetahui bagaimana pembelajaran yang 

telah dilakukan oleh sekolah tersebut dan apakah pembelajaran tersebut telah 

berjalan dan berguna dengan baik bahkan apakah pelajaran tersebut dapat 

efektif diterima oleh anak – anak yang ada di sekolah tersebut. 

 Psikolog anak, untuk menggali informasi lebih dalam mengenai anak, bahkan 

apa saja yang dibutuhkan oleh seorang anak pada usia 4 – 6 tahun yang 

sedang menjalani edukasi formalnya. Khususnya pada anak autis yang tentu 

akan sulit berkomunikasi dengan baik, bagaimana pendapat dan masukan 

dari psikolog anak bila telah dinyatakan seorang anak mengalami 

gangguan/autis bahkan berbeda dengan anak-anak/ teman – teman yang 

sebaya dengannya. Psikolog anak ini akan sangat membantu kinerja 

berjalannya media yang hendak dibuat sehingga dapat sesuai dengan 

kebutuhan dari anak ini. 

1.3.4 Area kampanye akan diadakan di Semarang di lingkungan sosial yang akan 

sering dikunjungi oleh keluarga/tempat-tempat formal yang menjadi bagian di 

mana sebuah sekolah formal mengadakan kegiatan. Hal ini bertujuan untuk 
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memperkuat sosialisasi untuk anak autis ringan bahwa pentingnya pembelajaran 

usia dini khususnya untuk anak autis. 

 

1.4 Perumusan Masalah 

Dari identifikasi masalah yang telah dibahas bahwa dengan adanya kampanye sosial 

mengenai edukasi anak autis yang terjadi karena kurangnya perhatian dari orang tua, 

seorang anak tidak mendapatkan perhatian khusus dan akan mengalami beragam 

hambatan dalam proses edukasinya. Khususnya pada anak usia 4-6 tahun, pada usia yang 

merupakan anak akan berada di fase pendidikan formal. Sehingga dibutuhkan suatu media 

untuk membantu para orang tua untuk edukasi bentuk dan warna sebagai edukasi dini yang 

sangat penting sebagai pembentuk pola pikir dan imajinasi khususnya untuk anak autis ini. 

Khususnya pada anak autis ringan – sedang yang mengalami gangguan dalam 

berkonsentrasi dan menghafal yang diawali dengan tidak adanya kontak mata pada hal 

yang ada disekitarnya. 

1.5 Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mencari ciri ciri dari anak autis sehingga penulis 

dapat menciptakan desain yang dapat sesuai dengan kebutuhan anak autis khususnya 

dalam edukasi bentuk dan warna, dengan menemukan bagaimana proses penanganan 

dari para ahli psikologis diri dari anak autis. Penelitian ini juga berguna dalam proses 

penelitian yaitu dalam mencari insight dalam kampanye sosial dan dalam penciptaan dan 

pengembangan desain media interaktif. 

1.6 Manfaat Penelitian 

1.6.1 Manfaat Penelitian bagi Mahasiswa 

Manfaat penelitian ini adalah untuk mengetahui ciri – ciri anak autis sehingga orang 

tua dapat mengetahui gejala anak autis sejak dini dan dapat merancang media edukasi 

yang mampu membantu pembelajaran anak autis yang sesuai dengan ciri – ciri anak ini 

sehingga tidak menimbulkan efek samping yang membuat emosi anak tidak stabil  

1.6.2 Bagi anak autis usia 4- 6 tahun 

Perkembangan otak dan motorik anak dapat lebih stabil dan mengalami kemajuan 

khususnya dalam edukasi bentuk dan warna yang menjadi proses utama anak dalam 

memahami kejadian dan hal – hal yang ada di sekitarnya. Sehingga anak yang memiliki 

kesulitan kontak mata ini akan lebih dapat memiliki kemajuan untuk mau berkonsentrasi 

lebih cepat dan menghasilkan kemudahan anak untuk dapat mengingat sesuatu yang 

sesuai dengan keinginannya sendiri. 
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1.6.3 Bagi Orang tua  

Orang tua dapat lebih memberikan media yang tepat untuk anak yang memiliki 

kebutuhan khusus dan orang tua dapat lebih memperhatikan keadaan anak – anak mereka, 

dan mampu membantu anak untuk menggunakan media interaktif ini dalam edukasinya 

sehingga mencapai kemaksimalan 

1.6.4 Bagi Masyarakat 

Mendorong masyarakat untuk peduli dalam pengembangan edukasi anak autis ini 

bahwa anak anak ini juga membutuhkan kepedulian dari orang – orang di sekitarnya 

sehingga anak ini tidak merasa dibedakan dan anak ini dapat terbangun semangat 

belajarnya dalam edukasinya. 

 

1.7 Metode Penelitian 

1.7.1 Metode Wawancara 

Metode wawancara dalam penelitian ini dilakukan kepada pakar atau ahli 

psikologis anak dengan memberikan beberapa pertanyaan kepada psikolog 

anak yang memahami psikologis anak dan hal-hal yang dibutuhkan oleh anak 

(mengenai gejala khusus pada anak autis), dokter anak, dan kepada orang tua 

anak autis (autis ringan). 

1.7.2 Metode Studi Litelatur    

Buku-buku dan referensi berupa jurnal-jurnal ilmiah dan popular yang berkaitan 

dengan masalah pada anak autis, pendidikan anak autis, dan psikologi 

perkembangan anak, juga pentingnya edukasi bentuk dan warna usia dini. 

1.7.3 Metode Kualitatif (video log)  

Metode Videografi adalah sebuah riset dengan mengambil data dengan cara 

membuat video dengan natural setting dengan mengikuti sample target 

audience dalam kehidupan sehari – harinya yang bertujuan untuk 

mengumpulkan informasi secara lebih mendalam dari responden dalam 

sebuah wawancara dan dalam video keseharian anak autisbaik dalam edukasi 

formal atau informal. Dalam penelitian ini metode videografi dilakukan dengan 

cara menyusun beberapa pertanyaan yang dikemas ditujukan kepada 

responden. Responden dalam penelitian ini adalah orang tua wanita usia 25-

40 tahun yang memiliki anak balita. 

1.7.4 Metode Kuatitatif 

 Metode ini akan mengambil sample 2 sampai 4 anak yang akan menjadi 

sample dari tipe anak autis sehingga dapat menjadi data dasar penulis untuk 

merancang media interaktif. 
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1.7.5 Internet  

Untuk mendapatkan data-data umum dari beragam sumber mengenai apa saja 

yang dilakukan oleh anak – anak autisdan bagaimana gejala umumnya. 

Bagaimana pandangan masyarakat mengenai anak autis. Metode yang 

dilakukan dengan pencarian data/ informasi melalui media internet/ browsing. 

 

1.8 Sistematika Penulisan 

1.8.1 BAB I PENDAHULUAN  

Pada bab ini berisikan latar belakang permasalahan, identifikasi masalah, 

pembatasan masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat 

penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.  

1.8.2 BAB II TINJAUAN UMUM  

Pada bab ini berisikan kerangka berpikir, landasan teori, kajian pustaka dan 

studi komparasi. 

1.8.3 BAB III STRATEGI KOMUNIKASI 

Pada bab ini berisikan analisa, khalayak sasaran dan strategi komunikasi. 

1.8.4 BAB IV STRATEGI KREATIF  

Pada bab ini berisikan konsep visual, konsep verbal dan visualisasi desain 

rancangan kampanye dan media interaktif.  

1.8.5 BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 

Pada bab ini berisikan kesimpulan dan saran dari hasil penelitian ini. 
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