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EFEK TERAPI KOGNITIF PERILAKU UNTUK MENURUNKAN  

EMOSI MARAH PADA REMAJA DENGAN SINDROM ASPERGER 

 

A. Pendahuluan 

Remaja Asperger 

Masa remaja merupakan masa transisi antara kanak-kanak menuju 

dewasa. Hurlock (1990) membagi masa remaja menjadi masa remaja awal (13 

hingga 16/17 tahun) dan masa remaja akhir (16/17 tahun hingga 20 tahun). 

Menurut Havighurst (Hurlock, 1990), tugas perkembangan masa remaja 

diantaranya yaitu (1) mencapai pola hubungan baru yang lebih matang dengan 

teman sebaya yang berbeda jenis kelamin sesuai dengan keyakinan dan etika 

moral yang berlaku di masyarakat; (2) mencapai peranan sosial sesuai dengan 

jenis kelamin, selaras dengan tuntutan sosial dan kultural masyarakatnya; (3) 

menerima dan mencapai tingkah laku sosial tertentu yang bertanggung jawab di 

tengah-tengah masyarakat, dll. Tugas perkembangan masa remaja 

sebagaimana disebut Havighurst di atas, menjadi hal yang tidak mudah dipenuhi 

bagi individu dengan sindrom Asperger. Sebuah sindrom yang pertama kali 

dipopulerkan oleh  Hans Asperger, seorang dokter Austria pada tahun 

1944. Hans Asperger mendeskripsikan suatu sindrom yang dinamakan autistic 

psychopathy, yaitu seseorang dengan inteligensi normal yang menunjukkan 

penurunan kualitatif dalam interaksi sosial dan perilaku yang aneh tanpa 

keterlambatan dalam perkembangan bahasa.  

Berdasarkan data Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), prevalensi autis di 

Indonesia mengalami peningkatan yang pesat dibandingkan 10 tahun yang lalu, 

yakni dari 1 per 1000 penduduk menjadi 8 per 1000 penduduk. Angka ini bahkan 

melampaui rata- rata dunia yaitu 6 per 1000 penduduk. Autisme banyak terjadi 

pada anak laki-laki daripada anak perempuan dengan perbandingan 4:1 

(Kompas, 2012). Data lain menyebutkan bahwa dari 200 juta penduduk 

Indonesia, jumlah anak penderita autis mencapai 150 – 200 ribu anak (Sari, 

2009). Sedangkan hasil penelitian LPKIGI menunjukkan bahwa jumlah 

penyandang sindrom aspergers di Indonesia bergerak dalam kisaran interval 3,2 

– 5,1% dari populasi, yang berarti dari 100 populasi penduduk Indonesia akan 

ditemukan minimal 3 orang penyandang sindrom aspergers. 



 

2 
 

Terdapat banyak kajian yang telah mencoba menjelaskan perbedaan 

antara Sindrom Asperger dan High Functioning Autism (HFA). Berdasarkan hasil 

penelitian (dalam Attwood, 2005) mengungkapkan bahwa tampaknya tidak 

terdapat perbedaan-perbedaan yang bermakna diantara keduanya. Kedua hal 

tersebut lebih banyak persamaannya daripada perbedaannya. Istilah High 

Functioning Autism (HFA) digunakan untuk menggambarkan kelompok anak 

dengan kategori autis ringan. Anak-anak tersebut memiliki ciri-ciri autisme pada 

awal masa kanak-kanaknya, namun mereka akhirnya dapat mengembangkan 

kemampuan untuk berbicara dengan menggunakan kalimat-kalimat kompleks, 

memperkaya keterampilan-keterampilan sosial dasar, dan memiliki kapasitas 

intelektual dalam rentang normal (Attwood, 2005).  Hal ini sejalan  dengan 

rumusan Autism Spectrum Disorder level 1 dalam Diagnostic and Statistical 

Manual V terbitan American Psychiatric Association (APA) tahun 2013. 

Sindrom asperger merupakan gangguan perkembangan pervasif yang 

memiliki gangguan pada fase perkembangan terutama pada interaksi sosial dan 

perilaku yang terbatas serta tidak adanya keingintahuan terhadap lingkungan 

(Attwood, 2007). Terlepas dari kemampuan intelektual mereka yang bisa berada 

pada rentang rata-rata maupun di atas rata-rata, anak-anak yang telah 

didiagnosa dengan sindrom Asperger mengalami kesulitan dalam berkomunikasi 

dengan teman mereka serta dalam mengembangkan hubungan yang sesuai 

dengan orang lain di sekolahnya (Barnhill, Hagiwara, Myles, & Simpson, 2000). 

Lebih khusus lagi, Simpson & Myles (1998) berpendapat dalam penelitiannya 

bahwa anak asperger menghadirkan kecacatan keterampilan sosial yang sangat 

besar di sekolah dan kesulitan yang berlanjut sehingga dapat berakibat pada 

perilaku agresif. 

Berdasar penelitian awal Shella Tanriady, dkk (2013) mendapatkan bahwa 

anak dengan sindrom Asperger mengalami deficit ketrampilan sosial khususnya 

dalam hal komunikasi dengan lingkungan sekitar. Pendapat Tanriady tersebut 

sejalan dengan Attwood yang menyatakan bahwa anak dengan gangguan 

Asperger akan cenderung berkomunikasi tanpa mempertimbangkan konteks dan 

aturan sosial yang ada di lingkungannya (Attwood, 2005). Ketidakcakapan sosial 

dalam bentuk egosentrisme yang ekstrem yang menyebabkan anak tidak mampu 

berinteraksi dengan rekan-rekan sebaya, tidak memiliki hasrat untuk berinteraksi 

dengan rekan-rekan sebaya, tidak memiliki apresiasi terhadap isyarat-isyarat 

sosial serta perilakunya secara sosial dan emosi tidak tepat.  
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Selama ini individu dengan sindrom Asperger sering tidak terdeteksi 

keberadaannya karena tertutup dengan prestasi akademik yang baik dan bisa 

memiliki kemampuan amat menonjol di bidang tertentu. Hal ini dimungkinkan 

karena individu dengan sindrom asperger tidak mengalami deficit dalam ranah 

kognisinya. Mereka rata-rata memiliki IQ normal hingga di atas rata-rata 

(Attwood, 2007). Keberadaan individu dengan sindrom Asperger sering 

ditemukan di sekolah umum. Bahkan pada tahun 2008 di Amerika Serikat 

terdapat peningkatan jumlah anak-anak dengan sindrom Asperger yang belajar 

di kelas pendidikan umum dengan menerima instruksi yang sama dalam hal 

akademik dan sosial (Whitby, Ogilvie & Mancil, 2012). 

Attwood (2007) mengatakan bahwa pada individu dengan sindrom 

Asperger mengalami tantangan yang tidak mudah dituntaskan terkait dengan 

tugas perkembangan yang berhubungan dengan keterampilan komunikasi 

interpersonalnya, serta bergaul dengan teman sebaya atau orang lain. Kesulitan 

dalam bersosialisasi bagi individu dengan sindrom Asperger ini dapat membuat 

mereka stres dan akhirnya sering berkonflik dengan teman-temannya di sekolah. 

Hasil riset sepakat bahwa kesulitan berkomunikasi dan belajar aturan sosial yang 

tidak tertulis dapat memberikan kontribusi tantangan yang besar bagi individu 

dengan sindrom Asperger saat mereka berkembang (Church, Alisanki, & 

Amanullah, 2000; Frith, 1991; Koning & Magill-Evans, 2001). 

Dalam kehidupan sehari-hari, utamanya di sekolah, remaja dengan 

spektrum autistik rentan menjadi korban bullying. Dr. Adriana Ginanjar MS 

mengutarakan bahwa  remaja autis yang mudah mengalami frustasi lebih 

mungkin menjadi korban bullying. Mudah frustasi  di sini dalam artian mereka 

yang hipersensitif terhadap hal-hal di luar sehingga remaja ini menjadi mudah 

panik atau mengamuk.  

Dengan “kekakuan” persepsi remaja Asperger terhadap lingkungan 

seringkali dimaknai sebagai hal yang aneh/unik oleh orang-orang disekitarnya. 

Hal tersebut sejalan dengan temuan peneliti pada tahun 2014 terhadap tiga 

remaja dengan sindrom Asperger yang mengalami permasalahan di Sekolah 

Menengah Pertama Negeri di Semarang. Remaja yang pertama diberi label tidak 

tahu aturan dan mendapat sanksi dari sekolah karena memaki dan marah 

terhadap gurunya yang menurut dia sangat tidak adil terhadapnya. Kasus yang 

dialami adalah bahwa remaja tersebut mendapati temannya menyontek didalam 

kelas dan dia berteriak memberitahu guru tentangsikap curang yang 
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diperlihatkan temannya. Hal ini terjadi berulang kali, namun reaksi guru tidak 

sesuai dengan harapannya. Guru memperingatkan remaja ini agar tidak 

membuat keributan di dalam kelas, dan akhirnya dia tidak terima dan memarahi 

gurunya tersebut karena bertindak tidak adil padanya. 

Sedangkan remaja yang kedua mendapati kasus yang berbeda dan berada 

pada sekolah yang berbeda dengan remaja yang pertama. Remaja ini merasa 

bahwa gurunya melakukan tindakan korupsi terhadap jam pelajaran yang 

seharusnya diterimanya di sekolah. Guru pergi meninggalkan tanggung 

jawabnya mengajar di kelas karena harus menghadiri rapat di luar sekolah atas 

perintah kepala sekolah. Tanpa meminta maaf seperti harapannya, guru malah 

berbalik memarahi remaja tersebut dan mengatakan bahwa dia anak yang tidak 

sopan.  

Kasus remaja yang terakhir lebih berkaitan dengan interaksi sosialnya 

bersama teman sebaya. Remaja ini teringat bahwa terdapat peraturan di 

sekolahnya tentang pergaulan antara laki-laki dan perempuan. Dijelaskan bahwa 

semua siswa yang sudah baligh harus membatasi diri dalam pergaulan dengan 

lawan jenisnya. Pada suatu ketika, remaja ini berkumpul dengan teman-

temannya dan mendengar bahwa mereka membicarakan mengenai pacaran 

serta pacar dari teman-temannya. Merasa bahwa peraturan sekolah telah 

dilanggar, akhirnya remaja ini memarahi teman-temannya agar peraturan tidak 

dilanggar. Sementara itu, teman-temannya bereaksi dengan mengatakan bahwa 

dirinya “lebay” dan berujung adu mulut. 

Berdasarkan kasus-kasus tersebut telah memperlihatkan bahwa remaja 

Asperger sangat rentan untuk dapat memahami isyarat sosial yang akhirnya 

membuat individu ini memiliki keterbatasan dalam keterampilan sosial. Hal ini 

yang nantinya dapat semakin memicu individu tersebut stress dan berkonflik dan 

akan dapat semakin memburuk menjadi depresi pada individu Asperger. Hasil 

penelitian Safran (2002, dalam Shearer, Butcher and Pearce, 2006) menemukan 

bahwa individu Asperger sering mengalami depresi terkait dengan pengucilan 

dalam lingkungan sosial, yang mengganggu fungsinya, bahkan menjadi bunuh 

diri. 

Selain itu, kekhasan pola-pola perilaku remaja Asperger ini sangat mungkin 

menjadi mata rantai yang tidak terputus karena erat kaitannya dengan interaksi 

sosialnya dengan lingkungan. Hal ini dapat dijelaskan berdasarkan teori belajar 

sosial dari Bandura. Bandura (1989) menulis tentang teori kognisi sosial sebagai 
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perkembangan dari teori belajar sosial. Teori kognitif sosial (social cognitive 

theory) yang dikemukakan oleh Albert Bandura menjelaskan bahwa faktor sosial 

dan kognitif serta faktor pelaku memainkan peran penting dalam pembelajaran. 

Pendekatan ini menjelaskan tingkah laku manusia dalam bentuk interaksi timbal 

balik yang terus menerus antara determinan kognitif, behavioral dan lingkungan. 

Orang menentukan atau mempengaruhi tingkah lakunya dengan mengontrol 

lingkungan, tetapi orang itu juga dikontrol oleh kekuatan lingkungan itu. 

Determenis resiprokal (reciprocal determinism) adalah konsep penting dalam 

teori belajar sosial Bandura, menjadi pijakan Bandura dalam memahami tingkah 

laku.  

Adapun fondasi persepsi Bandura terhadap reciprocal determinism, 

memandang bahwa: (a) faktor personal dalam bentuk kognisi, afektif, dan 

peristiwa biologis, (b) tingkah laku, (c) pengaruh lingkungan membuat interaksi 

yang menjadi hasil dalam triadic reciprocality. Berdasarkan penjelasan model 

triadic reciprocally tersebut, reaksi emosi marah muncul karena lingkungan 

patologis yang menjadi pencetusnya. Lalu dampak reaksi emosi marah 

dirasakan oleh lingkungan.  Dalam bereaksi marah, anak memiliki motif dan 

sasaran dari kemarahannya serta lingkungan seolah-olah menikmati reaksi dari 

kemarahan yang dimunculkan remaja Asperger tersebut. Keterbatasan remaja 

Asperger dalam menangkap isyarat sosial serta ditambah terciptanya hukuman 

dari lingkungan akan memberikan dampak yang kian fatal yang memunculkan 

dendam sehingga akan memproduksi reaksi emosi yang kian destruktif. 

Selain permasalahan yang dialami individu Asperger seperti tersebut di 

atas, ada sisi positif yang dimiliki individu Asperger. Sebagaimana dikemukakan 

Safran (2002, dalam Shearer, Butcher and Pearce, 2006), orang-orang dengan 

sindrom Asperger adalah individu yang kreatif, sangat cerdas, mahir di bidang 

teknologi, matematika atau sains, dan memiliki potensi kontribusi penting bagi 

masyarakat. Terlepas dari kemampuan intelektual mereka yang bisa berada 

pada rentang rata-rata maupun di atas rata-rata, anak-anak yang telah 

didiagnosa dengan sindrom Asperger mengalami kesulitan dalam berkomunikasi 

dengan teman mereka serta dalam mengembangkan hubungan yang sesuai 

dengan orang lain di sekolahnya (Barnhill, Hagiwara, Myles, & Simpson, 2000). 

Lebih khusus lagi, Simpson & Myles (1998) berpendapat dalam penelitiannya 

bahwa anak Asperger menghadirkan defisit keterampilan sosial yang sangat 
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besar di sekolah dan kesulitan yang berlanjut sehingga dapat berakibat pada 

perilaku agresif.  

Emosi Marah  

Secara psikologis, dijelaskan bahwa marah adalah fenomena emosional 

(Wetrimudrison, 2005: 2). Menurut Chaplin dalam Dictionary of Psychology 

(Purwanto dan Mulyono, 2006: 8) menjelaskan bahwa marah (anger) adalah 

reaksi emosional akut yang timbul karena sejumlah situasi yang merangsang, 

termasuk ancaman, agresi lahiriah, pengekangan diri, serangan lisan, 

kekecewaan, frustasi, dan dicirikan oleh reaksi kuat pada sistem syaraf 

otonomik, khususnya oleh reaksi serangan lahiriah, baik yang bersifat somatis 

atau jasmaniah maupun yang verbal atau lisan. Sedangkan menurut Spielberger 

(dalam Cahyani, Alsa, dan Heimi, 1999) marah merupakan keadaan emosional 

yang mempengaruhi perasaan dan bervariasi dari yang tingkat mengganggunya 

ringan sampai kepada berat, serta dihubungkan dengan perubahan pada sistem 

syaraf.  

Novaco menjelaskan bahwa marah itu sebagai emosi negatif yang 

merupakan hasil dari pengalaman subjektif seseorang terhadap orang lain atau 

terhadap suatu situasi yang dipersepsikan sebagai keadaan yang tidak 

menyenangkan (Digiuseppe dan Tafrate, 2007). Dalam Matsumoto (2009), 

marah merupakan salah satu dari 6 emosi dasar yang dimiliki oleh manusia, 

yang mana suatu situasi diterima sebagai hal yang sangat negatif dan kemudian 

menyalahkan orang lain akan kejadian negatif yang dialami oleh individu yang 

bersangkutan. Nindita (2012) dalam penelitiannya menyimpulkan bahwa marah 

merupakan suatu kondisi emosional negatif yang dapat mempengaruhi 

perubahan kognisi dan psikologis pada seseorang. Ketika seseorang merasakan 

marah, maka akan terjadi perubahan-perubahan fisik yang mendukung seperti 

ekspresi wajah, ketegangan otot, dan juga terkadang perubahan pada sistem 

syaraf. 

Goleman (2002: 411) juga menyebutkan bahwa orang yang mengalami 

emosi marah dapat melakukan tindakan agresif seperti beringas, mengamuk, 

benci, marah besar, jengkel, terganggu, rasa pahit, berang, tersinggung, 

bermusuhan, dan tindak kekerasan. Marah merupakan reaksi emosional 

terhadap kebutuhan yang tidak tercapai, dan sebagai sinyal akan adanya situasi 

yang tidak nyaman. Hal tersebut dapat menjadi motivasi bagi individu dalam 

melakukan suatu tindakan. Rasa marah juga seringkali mengendalikan manusia 
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untuk mempengaruhi lingkungannya agar kebutuhan mereka dapat tercapai. 

Terdapat tiga jenis marah yang ada, yaitu (Faupel, Herrick, Sharp, 2011): 

1. Marah sebagai respon dari frustrasi ketika kebutuhannya tidak terpenuhi 

(mis: kebutuhan akan makan, status, kebahagiaan, dll). 

2. Marah yang digunakan untuk mendapatkan apa yang di inginkan. Hal 

tersebut disebut dengan intrumental anger, karena individu menggunakan 

marah sebagai alat untuk mendapatkan sesuatu. 

3. Marah yang digunakan untuk pelampiasan emosi yang terpendam, terutama 

ketika individu merasa tidak berdaya dalam menghadapi suatu situasi. 

Dari pendapat beberapa ahli di atas dapat disimpulkan bahwa marah 

merupakan suatu bentuk emosi yang dimunculkan dari rasa tidak suka terhadap 

suatu kondisi tertentu yang akan menimbulkan kondisi emosional negatif dan 

mempengaruhi perubahan fisik, kognisi, dan psikologis seseorang. Kondisi ini 

cenderung akan mendorong individu tersebut bertindak agresif. Kemarahan yang 

tidak dapat dikendalikan atau dikelola dan bahkan sampai melakukan tindakan-

tindakan yang agresif dapat menimbulkan ketidaknyamanan sosial dari 

lingkungan di sekitarnya.  

Psikolog Carol Tavris (dalam Ekman, 2012: 197) berargumen bahwa 

mengeluarkan kemarahan biasanya membuat masalah menjadi lebih buruk. Agar 

terhindar dari marah yang berlebihan dan mengarahkan marah kearah tujuan 

positif, maka kita perlu mempunyai kemampuan mengelola emosi marah. Upaya 

ini tujuannya bukan untuk menghilangkan marah secara spontan, tetapi menata 

marah agar dapat terarah secara tepat, bermanfaat dan tidak merugikan diri 

sendiri atau orang lain karena kemarahan dapat mendorong individu untuk 

membenci, menyakiti, merusak, merendahkan, menolak, mencemarkan, 

mengacaukan dan melumpuhkan (Wright, 2000: 74).  

Dalam hal ini, Clifford (dalam Tsalatun, 2009) dan Gentry (2007) 

berpendapat bahwa pengendalian emosi marah atau disebut juga mengelola 

emosi marah (anger management) adalah guna mengurangi perasaan emosional 

serta perilaku fisiologis yang menyebabkan munculnya marah yang akhirnya 

dapat memberikan respon terhadap hal tersebut dengan cara yang dapat 

diterima oleh lingkungan sekitar. Sedangkan menurut Bhave dan Saini (2009) 

menjelaskan bahwa pengelolaan rasa marah merupakan kemampuan seseorang 

untuk mengekspresikan marah dengan cara yang dapat diterima oleh 

lingkungan, dengan derajat yang pantas, di saat yang tepat, untuk tujuan yang 
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tepat serta ditujukan kepada orang yang tepat. Dalam mengelola rasa marah, 

manusia dituntut untuk mampu mengekspresikan rasa marah yang mereka miliki 

dengan cara yang dapat diterima oleh lingkungan, dan tidak menyakiti diri sendiri 

ataupun orang lain (Golden, 2003, dalam Nindita, 2012). 

Emosi Marah pada Remaja Asperger 

Emosi merupakan sesuatu yang amat sulit dipahami oleh para individu 

asperger karena tidak kongkrit dan dapat saling bercampur. Mereka biasanya 

merasakan emosi secara intens akibat kejadian-kejadian di lingkungan, sehingga 

tidak memiliki kesempatan untuk mengidentifikasi dan memahami emosi yang 

muncul. Kondisi ini mengakibatkan kemampuan untuk mengelola kondisi emosi 

menjadi kurang berkembang. Pada individu Asperger seringkali tidak mampu 

menghindari situasi berbahaya karena tidak munculnya emosi yang penting 

untuk mendorong tingkah laku menghindar atau meminta bantuan. Ataupun juga 

sebaliknya, pada kondisi yang wajar namun individu Asperger merespon dengan 

berlebihan. Kekurangmampuan individu asperger dalam merespon kondisi emosi 

memang menjadi ciri khasnya, namun dalam hal ini, individu dengan Asperger 

diharapkan mampu mengelola emosi secara lebih proporsional agar mampu 

memberikan reaksi emosi secara lebih adaptif dan kemudian kemampuan 

bersosialisasi dapat berkembang secara lebih optimal. 

Pada remaja Asperger yang dicirikan memiliki deficit kemampuan dalam 

memahami isyarat sosial, yang akhirnya sering kali memberikan emosi yang 

kurang tepat. Mereka terkadang memaki dirinya sendiri ataupun orang lain 

secara berlebihan, serta dapat juga memukul dirinya sendiri atau memukul orang 

lain sebagai ekspresi dari emosi marah mereka. Mereka membutuhkan bantuan 

untuk menemukan cara beradaptasi dengan dunia sebagaimana mestinya, 

sehingga mereka dapat memanfaatkan keterampilan khususnya secara 

konstruktif, menggunakan keterampilan-keterampilan tertentu tanpa berkonflik 

dengan orang lain, dan sebisa mungkin mampu mencapai kemandirian pada 

tingkat tertentu dalam kehidupan orang dewasa serta hubungan sosial yang 

positif (Attwood, 2007). 

Pendapat Attwood di atas memberi gambaran bahwa jika individu Asperger 

dapat mengelola emosinya maka dapat memunculkan potensi positif yang 

dimiliki. Kemampuan dalam mengelola emosi juga bermanfaat dalam membantu 

individu beradaptasi dengan lingkungan sosialnya. Sebagaimana dikatakan 

Bhave dan Saini (2009), bahwa manusia perlu memelajari bagaimana cara 
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mereka mengendalikan emosinya agar dapat beradaptasi dengan baik. Shaffer 

(dalam Nindita, 2012) juga menegaskan seseorang dikatakan berhasil dalam 

melakukan adaptasi apabila mereka mampu mengendalikan emosi mereka. 

Terdapat berbagai macam hal yang dapat menyebabkan munculnya rasa 

marah pada diri seseorang. Hal yang paling sering dapat menyebabkan 

munculnya rasa marah adalah ketika seseorang menghadapi suatu situasi yang 

tidak sesuai dengan apa yang diharapkannya. Rasa marah juga dapat muncul 

sebagai reaksi dari perasaan frustrasi ataupun kecewa ketika memiliki keinginan 

yang tidak terpenuhi (Bhave & Saini, 2009). 

Keberhasilan dalam beradaptasi dengan lingkungan membawa 

konsekuensi positif bagi individu dalam berinterkasi dengan sosialnya. Namun 

demikian masalah interaksi sosial merupakan masalah yang mendasar bagi 

individu Asperger. Seperti yang dikatakan Koning & Magill-Evans (2001), bahwa 

salah satu alasan interaksi sosial menjadi masalah bagi orang-orang dengan 

sindrom Asperger adalah bahwa mereka mengalami kesulitan dalam 

menafsirkan isyarat sosial yang halus, terutama bahasa tubuh nonverbal. 

Selain itu, alasan lain adalah pada ketidakmampuan mereka untuk 

"membaca pikiran" yang artinya individu Asperger ini akan sulit memprediksi 

perilaku orang lain, membaca maksud orang lain, memahami motif di belakang 

tingkah laku, memahami emosi, dan memahami bagaimana perilaku mereka 

memengaruhi orang lain untuk berpikir atau merasa (Baron-Cohen, 1995; Baron-

Cohen & Joliffe, 1997). 

Ginanjar (2007) menjelaskan bahwa sejalan dengan perkembangan usia, 

kemampuan seorang Asperger dalam berbahasa menuju arah yang lebih baik 

sehingga membuat mereka lebih tertarik untuk berkomunikasi dengan orang lain. 

Namun pada kemampuan untuk berinteraksi sosial tetap dirasakan sulit dan 

membingungkan, bahkan bagi orang dewasa Asperger yang memiliki inteligensi 

yang tinggi. Mitwelt (dalam Ginanjar, 2007) juga menerangkan mengenai 

seorang Asperger yang memiliki permasalahan karena hubungan yang menuntut 

interaksi timbal balik merupakan bagian tersulit bagi individu dengan sindrom 

Asperger. Mereka umumnya mengalami kesulitan dalam menginterpretasikan 

bahasa non verbal dengan tepat. 

Uraian di atas menunjukkan bahwa emosi pada individu berhubungan 

dengan interaksi sosialnya, sehingga kemampuan mengelola emosi dapat 

membantu individu mengembangkan keterampilan sosialnya. Pada dasarnya 
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keterampilan sosial adalah keterampilan yang diperoleh individu melalui proses 

belajar yang digunakan dalam berhubungan dengan lingkungan dengan cara 

baik dan tepat (Painter, 2006, dalam Tanriady, dkk., 2013). Keterampilan sosial 

yang dimaksud meliputi kemampuan berkomunikasi, menjalin hubungan dengan 

orang lain, mendengarkan pendapat orang lain, memberi atau menerima kritik, 

atau bertindak sesuai norma. 

Theory of Mind 

Pada anak Asperger terdapat istilah mengalami deficit “theory of mind” 

yang menyebabkan anak sulit untuk menempatkan diri ke dalam perspektif orang 

lain sehingga membuat anak kurang peka dalam berperilaku menurut aturan 

sosial (Flirt, 2003 dalam Sansoti, dkk., 2010). Istilah lain dari “theory of mind” 

adalah “mind-blindness”. Menurut Wenar dan Kerig (2006:150) bahwa “mind-

blindness” sering terjadi pada anak penyandang autistic spectrum disorder (ASD) 

dan merupakan salah satu kekurangan kemampuan yang cukup tinggi. Mind-

blindness adalah kekurangmampuan anak penyandang autistic spectrum 

disorder dalam memahami keadaan psikis terhadap diri-sendiri atau orang lain. 

Istilah lain untuk ini adalah kelangkaan “theory of mind”. Disebut dengan “theory 

of mind” disebabkan oleh pendapat bahwa ketika seseorang tidak dapat 

merasakan, mencium, atau mengamati langsung pikiran kita terhadap orang lain, 

namun orang tersebut percaya mereka mempunyainya. Hallahan & Kauffman 

(2006) mengatakan bahwa theory of mind adalah kemampuan seseorang untuk 

mengambil perspektif orang lain; kemampuan ‘membaca’ pikiran orang lain, 

misalnya intensi, perasaan, keyakinan, dan keinginan. Sebagian besar dari kita 

mampu mengetahui kondisi emosi orang yang kita ajak bicara dengan cara 

meginterpretasikan cues, seperti nada suara dan ekspresi wajah. Sementara itu, 

individu ASD memiliki kesulitan dalam tingkatan-tingkatan tertentu, untuk 

membaca pikiran orang lain. Sebagian individu ASD bahkan tidak memahami 

bahwa pikiran mereka berbeda dengan orang lain. 

"Theory of Mind”, juga dikenal dengan istilah “a false belief task”, hal 

tersebut yang akan sangat berpengaruh terhadap: (a) hubungan sosial dan 

perkembangan bahasa, seperti ditampakkan pada perilaku dirinya yang kurang 

memahami minat dan motivasi dalam berbagai pengalaman dengan orang lain, 

(b) perkembangan emosional, antara lain: kurangnya pemahaman terhadap 

persesuaian antara perasaan yang ada di dalam diri dengan ekspresi pura-pura, 

(c) kemampuan berkomunikasi, antara lain: kesulitan untuk dapat menyesuaikan 
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pandangan dan pikirannya dengan orang lain yang diajak berbicara (Wenar dan 

Kerig, 2006:151). Pada anak dengan gangguan Asperger, adanya deficit “theory 

of mind” menyebabkan anak sulit untuk menempatkan diri ke dalam perspektif 

orang lain sehingga membuat anak kurang peka dalam berperilaku menurut 

aturan sosial (Flirt, 2003, dalam Sansoti, dkk., 2010). 

Selain kondisi deficit “theory of mind” yang berdampak pada 

kekurangmampuan individu Asperger dalam memahami keadaan psikis terhadap 

diri-sendiri atau orang lain, keterbatasan utama yang dirasakan adalah tidak 

adanya ”insting sosial”. Kondisi-kondisi tersebut membuat mereka kesulitan 

dalam memahami aturan-aturan sosial yang kompleks dan seringkali berubah. 

Dengan bertambahnya usia, tuntutan lingkungan juga semakin tinggi, sehingga 

pemahaman terhadap aturan-aturan sosial yang telah mereka miliki selalu tidak 

mencukupi. Dari interaksi dengan teman sebaya individu Asperger sebenarnya 

dapat belajar banyak tentang cara-cara bertingkah laku dan menjalin 

persahabatan. Sayangnya, karena tampak berbeda dan kurang mampu 

berempati, sehingga mereka sering menjadi sasaran bullying. Penghayatan 

terhadap pengalaman-pengalaman yang berkaitan dengan relasi interpersonal 

berpengaruh besar pada perkembangan konsep diri individu asperger. 

Pengalaman dilecehkan, ditolak, dilabel sebagai abnormal atau penderita 

gangguan jiwa, menyebabkan individu Asperger ini mengembangkan konsep diri 

negatif dan cenderung menyalahkan diri sendiri atas kegagalan-kegagalan dalam 

hidup (Ginanjar, 2007). 

Penelitian yang dilakukan Eisenmajer et al., 1996; Nyden, Gillberg, 

Hjelmquist, & Heiman, 1999; Ozonoff, Selatan, & Miller 2000; Pennington & 

Ozonoff, 1996 (dalam Sofronoff,dkk, 2007) terhadap fungsi eksekutif (Executive  

Function) dan sindrom Asperger merujuk pada karakteristik yang terinhibisi 

(tertutupi) serta impulsif dan kurangnya wawasan, yang mempengaruhi fungsi 

umum (General Functioning). Kerusakan fungsi eksekutif dapat juga 

mempengaruhi kontrol pikiran terhadap emosi. Pegalaman klinik 

mengindikasikan adanya kecenderungan individu dengan sindrom Asperger 

bereaksi terhadap isyarat-isyarat emosional tanpa pertimbangan yang masak 

atau refleksi kognitif. Riset menggunakan teknologi Neuro Imaging yang baru 

juga mengidentifikasi struktur dan fungsi yang abnormal dari amigdala orang-

orang dengan ASD atau PDD seperti sindrom Asperger. Amigadala adalah 
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bagian dari otak yang diketahui berfungsi meregulasi sejumlah emosi meliputi 

marah, takut dan kesedihan (Attwood, 2004). 

Pemilihan Terapi Kognitif Perilaku sebagai tritmen dalam menangani reaksi 

marah pada penyandang asperger ini menggunakan Terapi Kognitif Perilaku 

yang telah dikembangkan dan disempurnakan selama beberapa dekade sesuai 

dengan kebutuhan masalahnya. Studi penelitian telah membuktikan bahwa 

Terapi Kognitif Perilaku adalah pengobatan yang efektif untuk mengubah cara 

berpikir seseorang dan merespon emosi seperti kegelisahan, kesedihan, dan 

kemarahan (Graham, 1998; Grave &Blissett, 2004; Kendall, 2000; dalam 

Sofronoff, dkk., dkk, 2007). Terapi Kognitif Perilaku berfokus pada aspek 

kekurangmampuan kognitif dalam hal kematangan, kompleksitas dan ekspresi 

emosi, dan distorsi kognitif dalam hal pemikiran yang disfungsional dan asumsi 

yang salah. Dengan demikian, Terapi Kognitif Perilaku memiliki penerapan 

langsung pada anak-anak dan orang dewasa dengan sindrom Asperger yang 

memiliki kemampuan “Theory of mind” yang terganggu serta kesulitan 

memahami, mengekspresikan, dan mengelola emosi. Model teoritis yang 

digunakan dalam Terapi Kognitif Perilaku konsisten dengan model teoritis terkini 

tentang emosi manusia, yaitu menjadi sadar secara sadar akan keadaan 

emosional seseorang, mengetahui bagaimana merespons emosi, dan menjadi 

lebih peka terhadap perasaan orang lain (Ekman, 2003 dalam Sofronoff, dkk., 

dkk, 2007). Terdapat studi dan penelitian mengenai Terapi Kognitif Perilaku yang 

secara signifikan menurunkan gangguan mood pada anak-anak dan penderita 

Asperger pada usia dewasa (Bauminger, 2002; Fitzpatrick, 2004; Hare, 1997; 

Reaven & Hepburn, 2003; Sofronoff, dkk.f, Attwood, &Hinton, 2005; dalam 

Sofronoff, dkk. 2007). 

Penerapan Terapi Kognitif Perilaku dalam Menurunkan Emosi Marah 

Stallard (2005) menyebutkan bahwa Terapi Kognitif Perilaku merupakan 

suatu intervensi yang memperhatikan mengenai proses kognitif yang terjadi pada 

klien dan bagaimana hubungannya dengan perubahan emosi dan tingkah laku 

klien. Menurut Beck (2011), Terapi Kognitif Perilaku merupakan terapi yang 

bertujuan untuk mengubah kognitif atau persepsi klien terhadap masalahnya, 

dalam rangka melakukan perubahan emosi dan tingkah laku klien. Hal ini 

mencakup belief yang berhubungan dengan pikiran, emosi dan tingkah laku 

sebagai suatu sistem yang saling berhubungan satu dengan lainnya. Agar hasil 

terapi yang diterapkan kepada klien dapat bertahan lama, maka terapis berusaha 
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untuk memunculkan kesadaran klien mengenai belief yang mereka miliki serta 

bagaimana persepsi mereka akan lingkungannya. Sedangkan menurut 

Matsumoto (2009), Terapi Kognitif Perilaku merupakan salah satu bentuk 

psikoterapi yang menerapkan teknik cognitive therapy dan behavior therapy.  

Sedangkan Monty P. Satiadarma (dalam Oemarjoedi, 2003) mengatakan bahwa 

penyimpangan perilaku manusia terjadi karena adanya penyimpangan fungsi 

kognitif. Untuk memberbaiki perilaku manusia yang mengalami penyimpangan 

tersebut terlebih dahulu harus dilakukan perbaikan terhadap fungsi kognitif 

manusia. Pernyataan ini menunjukkan pentingnya pengaruh aspek kognitif 

terhadap perilaku manusia. Peran kognitif dalam mempertimbangkan keputusan 

untuk melakukan tindakan tertentu menjadi fokus perhatian dalam pendekatan 

Terapi Kognitif Perilaku. 

Menurut teori Cognitive-Behavior yang dikemukakan oleh Aaron T. Beck 

(Oemarjoedi, 2003: 12), konseling cognitive-behavior memerlukan sedikitnya 12 

sesi pertemuan. Setiap langkah terapi disusun secara sistematis dan terencana 

seperti berikut: (1) Asesmen dan diagnosa; (2) Pendekatan Kognitif; (3) 

Formulasi status; (4) Fokus konseling, (5) Intervensi tingkah laku; (6) Perubahan 

Core Beliefs; dan (7) Pencegahan. Lebih lanjut Sofronoff, dkk (2007) 

menjelaskan bahwa terapi kognitif perilaku secara umum meliputi 6 komponen 

yakni: (1) pengukuran terhadap kondisi alamiah dan derajat gangguan mood 

yang dialami; (2) edukasi afeksi; (3) restrukturisasi kognitif; (4) pengelolaan 

stress; (5) refklesi diri; serta (6) penjadwalan aktifitas untuk mempraktekkan 

cognitive skill yang baru.  

Terapi Kognitif Perilaku (Beidel & Turner, 1986; Spiegler & Guevremont, 

1993, dalam Sukhodolsky dkk (2004) yang didefinisikan sebagai sebuah tritmen 

yang berfokus pada anak dan remaja dengan target perilaku covert dan overt 

untuk mencapai perbaikan gejala dan fungsi. Dalam Sukhodolsky dkk (2004) 

dijelaskan bahwa dasar pemikiran untuk melakukan meta analisis pada Terapi 

Kognitif Perilaku atas kemarahan pada anak dan remaja ada dua. Pertama, 

terapi berdasarkan inokulasi stres (Meichenbaum & Cameron, 1973) dan model 

reduksi dorongan (Suinn & Richardson, 1971) telah menjadi bentuk predominan 

pengobatan untuk kemarahan yang umum sejak tahun 1970an. Kedua, beberapa 

tritmen untuk kemarahan pada anak dan remaja didasarkan pada teori sosial-

kognitif dan menggunakan prosedur perilaku kognitif. Dengan tradisi ini, 

kemungkinan mediator kognitif agresi seperti proses atribusi (Hudley & Graham, 
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1993), bias persepsi isyarat sosial (Dodge & Crick, 1990), dan kurang 

keterampilan pemecahan masalah sosial (Lochman, Meyer, Rabiner, & White, 

1991) ditargetkan untuk diintervensi. 

Beck dan Fernandez (1998) mengatakan bahwa emosi marah telah 

dikenali sebagai masalah sosial yang secara signifikan pantas mendapat 

perhatian dan dilakukan penelitian sistematis secara klinis. Dalam dua dekade 

terakhir, terapi perilaku kognitif (CBT) telah muncul sebagai pendekatan yang 

paling umum untuk mengelola emosi marah yang efektif dan waktunya singkat. 

Dalam penelitian meta analisisnya, Beck dan Fernandez (1998) menemukan 

bahwa popularitas CBT dalam mentritmen emosi marah telah dibenarkan karena 

keefektivitasannya dalam mencapai tujuan terapi yang diinginkan. 

Menurut pandangan Feindler, intervensi terhadap pengelolaan rasa marah 

dengan pendekatan Terapi Kognitif Perilaku, berfokus pada tiga komponen yaitu 

respon fisik, proses kognitif dan respon tingkah laku (dalam Nindita, 2012). Untuk 

komponen fisik, klien diajak untuk merasakan kembali emosi marah yang dimiliki, 

serta tanda-tanda fisik yang dirasakan ketika marah (misalnya: detak jantung 

yang berdebar kencang). Melatih cara mengolah nafas, dan relaksasi juga 

diberikan untuk mengurangi tegangan fisik dan meningkatkan kemungkinan 

penyelesaian masalah dengan cara yang lebih rasional. 

Dijelaskan lebih lanjut dalam Nindita (2012) adalah komponen kognitif, 

dimana klien memiliki asumsi, harapan, belief yang mengganggu kesempatan 

mereka dalam memberikan respon marah secara positif. Teknik cognitive 

restructuring digunakan untuk membantu klien mengidentifikasi kognitif yang 

mereka miliki dan mendorong mereka untuk dapat mencari alternatif 

penyelesaian masalah ketika dihadapkan pada situasi yang membuat mereka 

marah. Komponen terakhir adalah respon tingkah laku. Ketika partisipan telah 

mempelajari bagaimana melakukan perubahan kognitif dan fisik, mereka tetap 

harus mempelajari bagaimana memberikan respon yang dapat diterima oleh 

lingkungan ketika berhadapan dengan situasi tertentu. Mempelajari bagaimana 

melakukan problem solving yang baik adalah salah satu cara yang dapat 

digunakan. 

Attwood (2004) menjelaskan dalam modulnya bahwa terapi Kognitif 

Perilaku dapat digunakan untuk menurunkan emosi marah pada anak usia 9-12 

tahun. Pada penelitian Sofronoff, dkk. (2007) telah terbukti bahwa Terapi Kognitif 
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Perilaku untuk manajemen marah mampu efektif digunakan dalam grup anak-

anak dengan diagnosa sindrom Asperger.  

 Enam komponen dalam Terapi Kognitif Perilaku berisi penilaian atau 

evaluasi sifat dan derajat gangguan mood, pendidikan afektif, restrukturisasi 

kognitif, manajemen stres, refleksi diri, & jadwal kegiatan untuk mempraktekkan 

keterampilan kognitif baru. Di komponen pendidikan afektif CBT anak belajar 

mengapa seseorang memiliki emosi, keuntungan dan kerugian emosi dan 

identifikasi tingkat ekspresi yang berbeda dalam dirinya dan orang lain. Aspek 

penting lainnya dari pendidikan afektif dalam CBT adalah untuk memungkinkan 

seseorang menemukan isyarat yang menonjol yang menunjukkan tingkat emosi 

tertentu dalam kaitannya dengan sensasi, perilaku dan pikiran tubuhnya. Sensasi 

ini bisa bertindak sebagai tanda peringatan dini eskalasi emosi yang akan 

datang. Pada bagian pendidikan afektif, dirancang untuk memperbaiki fungsi 

amigdala dalam menginformasikan lobus frontal tentang adanya peningkatan 

stress dan dorongan emosional. 

Secara lebih spesifik, menurut Attwood (2004) Terapi Kognitif Perilaku 

yang diterapkan dalam mengelola rasa marah pada anak Asperger dibagi 

menjadi 6 sesi terapi. Keenam sesi ini didesain dengan sangat terstruktur, 

informatif, dan menghibur. Sesi-sesi terapi yang disusun dengan sangat 

terstruktur dan terapis dilatih untuk memasukkan “jeda yang menyenangkan” 

dalam bentuk permainan-permainan dan kegiatan-kegiatan yang pendek sebagai 

rewards atas partisipasi mereka. Enam sesi yang dimaksud dalam hal ini, 

adalah: 

1. Sesi I : Introduction 

Pada tahapan ini, partisipan diajak untuk mempelajari lebih dalam mengenai 

2 emosi positif yakni menjadi gembira dan merasa santai (relax) dengan 

aktivitas yang menyertainya. 

2. Sesi 2 : Why we feel angry 

Pada tahapan ini, klien dibantu untuk mengidentifikasi bentuk kemarahannya 

serta perubahan pada kondisi psikologis, berpikir, berperilaku, dan berbicara. 

3. Sesi 3 : Emotional Tool Box 

Pada tahapan ini, klien akan mempelajari berbagai teknik yang dapat 

digunakan untuk menyelesaikan permasalahannya dalam hal ini adalah 

menurunkan rasa marah yang ia miliki ketika berhadapan dengan situasi 

yang tidak menyenangkan. Teknik yang akan diajarkan mencakup 
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didalamnya adalah Physical tools, Relaxation tools, Social tools, Thinking 

tools, Special interest tools, dll. 

4. Sesi 4 : Practice using the tool box 

Pada sesi ini akan diajak untuk berdiskusi mengenai penerapan teknik dalam 

menyelesaikan permasalahan marahnya, lalu kemudian anak yang lain dapat 

meminjam atau berbagi mengenai beragai strategi yang berhasil dan dapat 

digunakan untuk mengatur emosi marahnya. 

5. Sesi 5 : Social stories 

Pada tahap ini, akan lebih ditekankan untuk meningkatkan pengetahuan 

sosial dan emosi serta trategi dalam mengelola marah. Termasuk di 

dalamnya konsep untuk membuat penangkal pikiran negatif. 

6. Sesi 6 : Sharing strategies 

Sesi terakhir ini, partisipan akan diajak untuk membuat program Terapi 

Kognitif Perilaku untuk dirinya sendiri dan (jika dilakukan didalam kelompok) 

untuk anggota kelompok lainnya dapat meningkatkan kemampuannya dalam 

mengelola rasa marah. 

Banyak layanan kesehatan mental menawarkan berbagai terapi ekspresif 

untuk melakukan intervensi pada anak-anak dan remaja dengan berbagai 

gangguan kesehatan mental. Kurangnya bukti ilmiah untuk mendukung 

perluasan layanan ini bagi sebagian besar individu dengan gangguan spektrum 

autis, mungkin karena sebagian besar individu dengan gangguan spektrum autis 

mengalami problem kognitif yang signifikan. Pada individu dengan gangguan 

Asperger dan orang-orang dengan kemampuan kognitif yang berkembang lebih 

baik, terdapat beberapa bukti untuk mendukung penggunaan terapi yang 

berbasis pada pemecahan masalah (misalnya, kognitif) dan teknik konseling 

sebagai tambahan strategi untuk pengembangan keterampilan (Gillberg & 

Ehlers, dan Stoddart dalam Perry & Codillac, 2003). Attwood (2003) menjelaskan 

modifikasi Terapi Kognitif Perilaku yang mungkin berguna bagi individu dengan 

sindrom asperger, termasuk menambahkan dukungan visual (jika sesuai), 

pendidikan khusus tentang emosi, dan perasaan mengekspresikan dan persepsi 

sosial. Dalam penelitiannya, Sofronoff dkk (dalam Sofronoff, dkk 2006) 

menjelaskan bahwa penerapan Terapi Kognitif Perilaku cukup efektif untuk 

mengelola emosi marah pada kelompok anak dengan diagnosa mengalami 

sindrom Asperger. Dengan kemampuan mengelola emosi yang berkembang 

maka akan reaksi emosi yang lebih adaptif terhadap kondisi emosi yang negatif 
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yang dihadapinya. Dijelaskan di dalam Modul Terapi Konitif Perilaku yang akan 

digunakan pada penelitian ini, bahwa terapi ini dapat diterapkan untuk klien 

individu dan pada usia remaja. Maka dari itu, peneliti menggunakan modul ini 

pada individu dengan diagnosa mengalami sindrom Asperger yang berusia 

remaja untuk menurunkan emosi marah. 

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah 

untuk mengetahui efek dari penerapan Terapi Kognitif Perilaku untuk 

menurunkan reaksi emosi marah pada remaja dengan sindrom Asperger. 

Hipotesis yang digunakan dalam penelitian ini adalah adanya penurunan reaksi 

emosi marah pada remaja dengan sindrom Asperger setelah mendapatkan 

Terapi Kognitif Perilaku dibandingkan sebelum mendapatkan terapi. 
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Keterangan: 

        : Kondisi sebelum intervensi 

        : Kondisi setelah intervensi 

 

REMAJA DENGAN SINDROM ASPERGER 

Karakteristik: deficit dlm kemampuan sosial, 

akibatnya mudah memaki/ memukul teman sbg 

ekspresi emosi marah 

CORE BELIEF 

Misal: Penjahat harus dibasmi karena 

sebelumnya saya pernah memiliki 

pengalaman menonton film perang  

TERAPI KOGNITIF PERILAKU 

untuk pengelolaan emosi marah 

I. Introduction 

II. Why we feel angry 

III. Emotional Tool Box 

IV. Practice using the tool box 

V. Social stories 

VI. Sharing strategies 

DEFICIT TOM 

- Kekurangmampuan memahami 

kondisi psikis diri sendiri 

maupun orang lain 

- Keterbatasan “insting sosial” 

 “Misal: Bila teman menjahiliku 

berarti mereka penjahat. 

Sedangkan yang jahat harus 

dibasmi. Sehingga teman yang 

jahat harus dibasmi” 

PROSES TRITMEN 

- Lebih mampu memahami kondisi 

psikis diri sendiri maupun orang lain 

- Kemampuan “insting sosial” 

berkembang 

“Misal: Bila teman menjahiliku, 

mereka hanya menggangguku, bukan 

penjahat. Sehingga teman yang 

menggangguku akan kubiarkan saja” 

FEELINGS 
Kesal / tidak peduli 

BEHAVIOR 
Meracau / mendiamkan saja 

EMOSI MARAH MENURUN 

Gambar 1. Kerangka Pikir 
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