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PENDAHULUAN 

Akhir-akhir ini banyak orang tua yang memiliki anak dengan Autism 

Spectrum Disorder ( selanjutnya disingkat ASD),menyekolahkan anak-anak 

mereka ke sekolah umum. Orang tua beranggapan jika dimasukkan ke sekolah 

umum mampu meningkatkan kemampuan berinteraksi dengan lingkungan. Hal 

ini dikarenakan, anak dengan ASD identik dengan kesulitan untuk berinteraksi 

dengan lingkungan sekitar, khususnya dalam berteman. Sehingga orang tua 

beranggapan jika dimasukkan ke sekolah umum mampu menstimulus  

kemampuan sosialisasinya. Ada seorang ibu yang menceritakan kepada peneliti 

bahwa ia memasukkan anaknya yang didagnosis ASD ke sekolah umum sejak 

berumur 3 tahun, dari Kelompok Bermain sampai Taman Kanak-kanak. Dalam 

hal komunikasi memiliki banyak kemajuan meskipun terkadang tidak jelas dan 

harus diulang. Namun disisi lain orang tua sering mendapatkan keluhan dari guru 

perihal ketidak mampuan anak dalam memperhatikan, menangkap dan 

memahami pelajaran, sebagai contoh; saat diterangkan oleh guru, anak suka 

asyik dengan bermain benda-benda yang menarik perhatiannya. Hal ini didukung 

pula dengan  pengalaman dan pengamatan peneliti sebagai guru pendamping di 

sekolah internasional, bahwa anak-anak ASD yang ada di Taman Kanak-kanak 

tersebut sangat sulit untuk bisa memusatkan perhatian bersama dengan materi 

yang diberikan. Hal ini sering dikeluhkan oleh guru yang mengajar bahwa anak 

masih belum siap untuk mengikuti pembelajaran di Sekolah Dasar, bahkan 

dalam hal bersosialisasi anak ASD cenderung dijauhi oleh teman-temannya, 

karena anak tersebut jika diajak ngobrol cenderung tidak memperhatikan sama 

sekali,dan asyik dengan dunianya sendiri. Permasalahan kemampuan sosial 

pada anak ASD ini yang berbeda dari kemampuan sosial anak yang setara pada 

umumnya. Dalam buku Perkembangan Masa Kanak- Kanak menurut 

Hurlock(1990) dijelaskan bahwa pada masa kanak-kanak akhir (usia 6-12 tahun) 

perkembangan sosialnya ditandai dengan : 

 timbulnya rasa bergairah dan keingin tahuan ketika diberikan ketrampilan dan 

pengetahuan,  

 adanya ketrampilan menolong diri sendiri dan orang lain, ketrampilan sekolah 

dan bermain 
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 anak berminat dalam kegiatan dengan teman-teman dan ingin menjadi bagian 

dari kelompok. Sehingga anak harus berjuang untuk bisa mencapai atau 

menyesuaikan dengan pola permainan maupun perilaku, nilai-nila dan minat 

anggotanya 

 Menunjukkan minta dan kontak sosial 

 Terlibat kegiatan yang menyerupai kegiatan anak-anak lain 

 Saling berinteraksi dan menjadi anggota kelompok 

 Oleh karena itu anak-anak dengan diagnosis ASD mengenai kemampuan sosial 

terutama memberikan perhatian bersama terhadap lawan bicara dengan obyek 

yang diamati bersama sangat rendah (tidak dapat mencapai standar normal yang 

sesuai perkembangan masa kanak-kanak semestinya) dikarenakan tidak adanya 

respon yang sesuai dalam merepson stimulus yang diberikan lawan bicara. 

Dalam bahasa inggris istilah perhatian bersama disebut dengan kata joint 

attention. Maka dari itu joint attention bagi anak-anak ASD sangat diperlukan 

untuk membantu perkembangan interaksi sosial dalam kehidupan sehari-hari dan 

juga kemampuan joint attention sebagai pondasi awal dalam mengikuti kegiatan 

belajar-mengajar di sekolah umum. 

Joint Attention sendiri merupakan dasar fungsi kognitif dan neurologis 

manusia, dimana atensi suatu cara aktif untuk memproses sebuah informasi 

yang terbatas dari sejumlah besar informasi yang disediakan oleh indera dan 

proses kognitif lainnya (Lisdiana, 2012). 

Menurut Jones dkk.(2006) menyatakan bahwa joint attention adalah awal 

dari perkembangan kemampuan bersosialisasi dimana dua orang (biasanya satu 

orang dewasa dan seorang anak) menggunakan bahasa tubuh dan kontak mata 

untuk bersama-sama memperhatikan suatu obyek atau hal tertentu. Kemampuan 

ini memainkan peran yang sangat penting dalam perkembangan sosialisasi dan 

komunikasi. Gangguan dalam melakukan joint attention adalah ciri utama yang 

dimiliki pada anak autis dan hal ini perlu dikembangkan pada usia dini. Hal ini 

dikarenakan joint attenttion ini melibatkan koordinasi perhatian pada obyek, 

orang lain (social partner) atau kejadian yang terjadi di lingkungan sekitarnya dan 

joint attention ini merupakan salah satu problem pada anak dengan ASD.  

Secara bertahap joint attention dan pengalaman berkomunikasi dengan 

orang lain akan meningkatkan kemampuan untuk fokus dalam menatap muka 
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lawan bicara, mampu berinteraksi dan memiliki inisiatif berkomunikasi. Penelitian 

menunjukkan bahwa joint attention sangat penting untuk kemampuan 

bersosialisasi, komunikasi verbal, perkembangan bahasa verbal - simbolik, dan 

kemampuan berbagi perasaan (Potheini,dkk., 2015). 

Menurut Agency Committee of Learning Disabillities mengungkapkan dalam 

penelitiannya bahwa kesulitan dalam melakukan joint attention pada anak autis 

dikarenakan adanya gangguan neurologis yang mana mempengaruhi perhatian 

dan pengendalian impuls ada kaitannya dengan gangguan fungsi neurologis 

khususnya gangguan di dalam biokimia otak yang mencakup aspek neurologis 

dari neurotransmitter. Hal ini diperkuat dalam jurnal Kim Jin Ah, di dalam 

penelitiannya bahwa menunjukkan secara jelas bahwa individu dengan autisme 

telah gagal untuk mengaktifkan daerah otak, khususnya superior temporal sulcus 

( selanjutnya disingkat STS). STS adalah area yang menanggapi dan 

memetakan suara yang datang  diproses menjadi sebuah bahasa. Dalam area ini 

menerima berbagai masukan dibeberapa area termasuk auditori maupun visual 

area. STS berada di daerah temporal, dimana dalam area ini jika terjadi 

gangguan maka akan menyebabkan beberapa simptom, salah satunya 

gangguan selective attention, kelainan persepsi visual, gangguan emosi (dalam 

temporal terdapat amygdala). Hal ini disebabkan gangguan pada lobus temporal 

membuat koneksi menuju lobus frontalis maupun prefrontal cortex menjadi 

terhambat. Dimana lobus frontalis ini merupakan : pusat gerakan konsentrasi 

yang bertugas memerintah gerakan otot sadar, sedangkan bagian terluar dari 

lobus frontal yaitu prefrontal cortex bertugas dalam menyeleksi sebuah respon.  
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Maka dari itu permasalahan tersebut menjadi fokus dalam penelitian yaitu 

mengenai meningkatkan kemampuan joint attention anak dengan spektrum 

autisme dengan penanganan yang tepat, agar dapat membangun kondisi yang 

lebih baik. Beberapa bentuk treatment yang ditawarkan oleh para ahli untuk anak 

autis adalah terapi perilaku, terapi sensori integrasi, terapi komunikasi, terapi 

visual, terapi bermain, terapi musik, diet makanan dan terapi biomedik.  

Saat sekarang ini, ada salah satu bentuk terapi yang efektif dan dapat 

digunakan dalam rangka meningkatkan joint attention yaitu terapi musik. Terapi 

musik diyakini dapat menjadi salah satu alternatif dalam meningkatkan atensi 

anak ASD. Hal ini disebabkan bahwa potongan musik klasik, seperti Haydn dan 

Mozart, memiliki kejelasan elegan, dan transparansi yang dapat meningkatkan 

konsentrasi, memori, dan persepsi spasial. Penelitian yang dilakukan oleh 

Schuster dan Gritton menunjukkan bahwa musik klasik paling cocok 

diperdengarkan pada saat belajar, mengulang, dan saat berkonsentrasi. Karena 

musik klasik dapat menciptakan keadaan belajar yang optimal dan membantu 

menciptakan asosiasi. Belajar yang diiringi dengan musik klasik dapat membuat 

pikiran selalu siap dan mampu berkonsentrasi , karena musik klasik mampu 

menyeimbangkan aktivitas dari otak kanan dan kiri serta mengatur gelombang 

otak dalam kondisi yang diperlukan ketika belajar (Hidayat S dan Marettih, 2011). 

Dalam Handbook Journal Neurology pelatihan menggunakan terapi musik 

dapat dibangun dengan menggunakan musik yang familiar dan sederhana sebab 

akan meningkatkan kemampuan pasien dalam menyadari diri sepenuhnya dalam 

waktu, tempat dan orang disekitar. Latihan tersebut bisa dengan seperti 

melakukan instruksi “jika kau suka lagunya anggukkan kepalamu”; “angkat 

tanganmu ketika lagu mulai dimainkan” ; atau “nyanyikan lagu ini bersamaku bila 

kau tahu lagunya”. Musik yang sederhana dan familiar ini sangat cocok jika 

diberikan bagi orang-orang yang cenderung aktif. 

Dalam  beberapa penelitian yang telah dilakukan, pada tahun 1992 Roger 

Sperry penemu Teori Neuron (sel kondiktor pada sistem saraf), menjelaskan 

bahwa neuron akan menjadi sirkuit jika ada rangsangan musik sehingga neuron-

neuron yang terpisah-pisah itu bertautan dan mengintegrasikan diri dalam sirkuit 

otak, sehingga terjadi pertautan antara neuron otak kanan dengan otak kiri. Di 

samping itu beberapa penelitian sebelumnya juga membuktikan bahwa musik 

memberikan banyak manfaat kepada anak ASD seperti : merangsang pikiran, 
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memperbaiki konsentrasi, dan ingatan, meningkatkan aspek kognitif dan 

membangun kecerdasan . Selain itu musik juga dapat menyeimbangkan fungsi 

otak kanan dan otak kiri, yang berarti menyeimbangkan perkembangan aspek 

intelektual dan emosional ( Windy, 2014).  

Dalam Journal of Music Therapy (Kalas Amy, 2012) hasil penelitiannya 

menunjukkan bahwa manipulasi elemen musik yang spesifik akan membantu 

menyediakan kondisi optimal untuk memudahkan joint attention pada anak autis. 

Selain itu jika anak aktif lebih  kepada musik yang simpel lebih efektif 

memunculkan joint attention, sebaliknya anaknya kurang aktif, musik yang lebih 

kompleks dan bervariasi lebih efektif. Disamping itu dalam Handbook of 

Neurologic Music Therapy (Michael H.Thaut & Volker Hoemberg) bahwa dengan 

latihan menggunakan musik ataupun lagu yang sederhana dan sering didengar 

dapat membantu pasien dalam mengenal, mengetahui maupun berorientasi 

pada waktu, tempat dan orang sekitar. 

Menurut American Music Therapy Association (2002) terapi musik adalah 

semacam terapi yang menggunakan musik yang bersifat terapiutik guna 

meningkatkan fungsi perilaku, sosial, psikologis, komunikasi, fisik, sensorik 

motorik, dan / kognitif.  

Musik merupakan satu instrumen yang dapat memaksimalkan kemampuan 

seseorang, musik juga merupakan reinforcer positif dan feedback langsung, 

mudah diadaptasi, mempunyai cara yang mudah dipahami. Bagi anak ASD 

musik ini penting untuk meningkatkan kesadaran akan dirinya, memusatkan 

perhatian, mengurangi perilaku negatif yang tidak diharapkan, membuka 

komunikasi, menciptakan hubungan sosial yang berpengaruh positif pada 

pertumbuhan dan perkembangan positif. Musik atau bunyi-bunyian yang 

digunakan sebagai media terapi dapat bersumber dari alat-alat musik (piano, 

organ, terompet, alat musik ritmis dll), lagu-lagu, dan suara-suara dari alam 

sekitar. Semua media tersebut dapat diperdengarkan melalui alat pemutar musik 

atau diperdengarkan langsung tanpa alat bantu. Bunyi alat musik dapat 

dimainkan oleh terapis atau bermain bersama dengan anak ASD. 

Banyak penelitian menunjukkan hampir semua individu dengan autis 

memberikan respon positif dengan musik, bahkan sering menunjukkan minat dan 

bakat dalam bidang musik. Thaut (1992) menyimpulkan dari bukti-bukti yang ada 

mengindikasikan bahwa individu dengan ASD mempertunjukkan area di bidang 
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musik lebih bagus daripada di bidang lain, selain itu juga memiliki kualitas yang 

lebih bagus dalam memainkan alat-alat musik dibandingkan anak normal lainnya, 

bahkan biasanya dapat memberikan respon musik lebih sering dengan lebih 

tepat daripada merespon stimulus auditori yang lain. Meskipun tidak diketahui 

alasan dari hal tersebut, orang-orang berspekulasi bahwa musik itu menarik dan 

menyenangkan bagi individu dengan autis karena musik itu lebih universal dan 

melampaui bahasa. 

Pada umumnya anak-anak merupakan makhluk yang multiritmik. Aktivitas 

motorik dalam terapi musik merangsang pertumbuhan anak, khususnya pada 

awal masa perkembangan. Irama musik tertentu akan mempengaruhi detak nadi 

mereka, sehingga menjadi selaras dengan musik tersebut ( Rusmawati Diana, 

2010). Anak yang memiliki gangguan dalam atensinya menghasilkan gelombang 

theta berlebihan namun tidak menghasilkan gelombang beta yang cukup. 

Gelombang theta merupakan gelombang otak pada kisaran frekuensi  4-8 Hz 

yang dihasilkan oleh pikiran bawah sadar. Gelombang theta muncul saat 

manusia bermimpi dan saat terjadi Rapid Eye Movement. Pikiran bawah sadar 

menyimpan memori jangka panjang dan merupakan gudang inspirasi kreatif. 

Gelombang beta adalah gelombang otak yang frekuensinya berkisar antara 15-

18 Hz, dihasilkan oleh proses berpikir secara sadar dan digunakan untuk berpikir, 

berinteraksi, berkonsentrasi dalam kehidupan sehari-hari. Gelombang Alfa 

adalah gelombang otak yang frekuensinya berkisar 8-12 Hz. Manfaat gelombang 

alfa adalah sebagai jembatan penghubung antara pikiran sadar dan bawah 

sadar. Untuk meningkatkan joint attention pada anak autis diperlukan latihan 

untuk mengurangi gelombang theta dan banyak menghasilkan gelombang beta. 

Menurut Lembaga Sains dan Penelitian tentang otak bahwa suara memiliki 

pengaruh besar terhadap kinerja otak. Jika musik hendak digunakan untuk 

berinteraksi dengan anak autis dan membantu mereka dalam mengembangkan 

kemampuan bina diri dan bersosialisasi dengan lingkungan, sangat penting 

bahwa terapis memberikan arahan dalam bermusik yang menuju ke arah 

pemusatan perhatian, baik dalam membangun kontak mata dengan orang 

maupun benda disekitarnya. 

Dijelaskan dalam jurnal “Music and Cognitive Abilities” (Schellenberg, 2005) 

bahwa musik berperan penting dalam proses perkembangan kognitif anak. Musik 

mampu meningkatkan kemampuan kognitif anak dalam hal joint attention. 
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Penelitian ini menjelaskan bahwa stimulus musik dapat diberikan pada anak 

maupun segala usia dan dapat meningkatkan kualitas struktur di dalam otak 

yang dapat memberikan pengaruh besar pada kemampuan joint attention.  

Penelitian telah menemukan bahwa anak-anak pada masa sekolah 

mendemonstrasikan reaksi yang sangat positif pada musik. Kegiatan yang 

melibatkan atensi seperti bernyanyi, memainkan alat musik, mendengarkan lagu, 

bergerak, dan kegiatan musikal lainnya mampu membuat kinerja otak lebih 

efisien. Musik mampu meningkatkan otak manusia untuk memusatkan perhatian 

mereka. Dalam terapi musik, berbagai kegiatan musikal akan dilakukan untuk 

membantu anak dalam memusatkan perhatian mereka. Pengalaman musikal 

yang diperoleh diharapkan dapat meningkatkan kemampuan joint attention anak 

ASD. 

Oleh karena itu berdasarkan referensi dari beberapa jurnal dan dalam buku 

Handbook Journal Neurology maka penelitian berfokus pada rangsangan dengan 

melalui suara alat-alat musik ritmis maupun non ritmis bahkan lagu dari yang 

sederhana sampai dengan kompleks yang diberikan secara berulang-ulang 

sehingga melodi dan irama yang diperdengarkan dapat terinternalisasikan 

sehingga mampu mengintegrasikan neuron-neuron yang terpisah menjadi 

sebuah sirkuit dalam otak. Neuron-neuron yang terpisah ini terutama pada 

bagian temporal khususnya neuron STS mampu berfungsi dengan baik. Ketika 

bagian STS ini berfungsi dengan baik maka stimulus-stimulus dari luar dapat 

ditransfer ke seluruh bagian otak sehingga menghasilkan respon yang sesuai. 

Kegiatan ini menggunakan sistem terapiutik berdasarkan teori di dalam buku 

American Music Therapy Association (2002) bahwa menggunakan beberapa 

elemen kegiatan musik dengan bernyanyi, memainkan alat musik ritmis, dan 

bergerak sesuai musik. Dalam penerapannya juga terdapat adanya proses 

adaptasi dimana interaksi anak dengan orang lain melalui kegiatan musik ini 

mampu mengorganisasikan aktivitas mental dan fisikal ini ke dalam suatu pola 

tingkah laku. Dalam hal ini yang diinginkan peneliti adalah dalam stimulus yang 

diberikan dengan bentuk kegiatan musik adalah adanya respon attention dari 

anak dengan diagnosis ASD. Dinamika tersebut digambarkan dalam bagan 

sebagai berikut : 
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Autism Spectrum Disorder 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mengaktifkan neutransmiter ke Superior Temporal Sulcus 
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adaptasi  

Struktur Otak pada anak ASD: 

 Superior Temporal Sulcus gagal aktif 

 Neurotransmiter di bagian-bagian Lobus 

Frontral yang bermasalah seperti 

bagian Dorsolateral & Ventromedial 

prefrontal cortex. Prefrontal cortex 

terdapat fungsi eksekutif (perhatian 

beralih fokus, merencanakan dan 

mengatur).Pada anak ASD fungsi 

eksekutif tidak maksimal. 

Terapi Musik 

 menggunakan 

alat-alat musik 

ritmis :jimbe, 

marakas,tamb

orin 

 komponen 

suara 

berdasarkan 

tempo,waktu, 

durasi, pitch, 

timbre, dan 

ritme 



pengulangan 

proses 

internalisasi 

musik 

kebiasaan  

kemampuan joint attention lemah 

 tidak ada kontak mata terhadap lawan 

bicara  

 tidak mau meperhatikan obyek dan 

lawan bicara secara bersama  

 emosi cenderung tidak sesuai dengan 

situasi yang ada 

 asyik dengan dunianya sendiri sehingga 

tidak merespon jika diberikan stimulus 
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Oleh sebab itu, berdasar latar belakang di atas dan penelitian sebelumnya 

maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang pengaruh terapi musik 

terhadap peningkatan joint attention pada anak autis. 

TUJUAN PENELITIAN 

Mengacu dari latar belakang di atas, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 

pengaruh terapi musik terhadap peningkatan joint attention pada anak dengan 

spektrum autisme. 

MANFAAT PENELITIAN 

Manfaat dari penelitian ini adalah menambah referensi dalam intervensi di bidang 

psikologi klinis anak. Serta membantu memberikan informasi pada orangtua, 

guru, dan tenaga professional mengenai cara memberikan treatment dengan 

memakai media musik dalam meningkatkan atensi bersama pada anak autis 

dalam menunjang komunikasi dan sosialisasinya  

HIPOTESIS 

Berdasarkan paparan dari masalah yang telah dijelaskan di atas, maka 

hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah adanya peningkatan 

kemampuan joint attenttion pada anak ASD setelah diberikan intervensi berupa 

terapi musik. Dimana skor joint attenttion anak dengan spektrum autisme setelah 

diberikan intervensi lebih besar dibandingkan dengan sebelum diberikan 

intervensi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


