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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Kehidupan anak-anak pada saat ini sangat kompleks sehingga 

menuntut setiap anak untuk dapat menyesuaikan diri dengan lingkungannya. 

Kedinamisan anak dalam menjalani rentang kehidupannya melibatkan 

beberapa faktor, antara lain kemampuan dalam berinteraksi dan 

berkomunikasi. Proses perkembangan komunikasi pada anak diawali dengan 

memahami informasi dari lingkungan sekitarnya dimulai dengan memahami 

informasi sensori yaitu melalui panca indera yaitu indera penglihatan, 

pendengaran sentuhan, perasa serta pembau (Margaretha, 2013). 

Setiap anak akan melalui beberapa tahapan awal untuk 

mengembangkan kemampuannya dalam berinteraksi dan berkomunikasi yang 

disebut dengan precursor skills, yang terdiri dari tiga hal utama yaitu fokus dan 

atensi (attention), pemusatan perhatian bersama (joint attention), menunjuk 

dan penggunaan gerak tubuh (gestural). Ketiga hal ini berkaitan satu sama 

lain, dimana atensi merupakan kemampuan untuk memfokuskan pada detail 

tertentu dan mengabaikan bagian lainnya, joint attention adalah kemampuan 

untuk memberikan perhatian bersama-sama dengan orang lain atas suatu 

objek atau aktivitas, misalnya dilakukan dengan mengamati gerak tatapan 

mata orang lain yang mengikuti suatu objek. Melalui kemampuan                       
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joint attention inilah anak dapat mengembangkan dan belajar mengamati orang 

lain. Demikian pula mengenai gestur yang merupakan  gerak tubuh yang 

biasanya akan digunakan individu untuk menyampaikan ide, maksud, pikiran 

dan perasaannya (Margaretha, 2013). Hal inilah yang menjadi dasar dalam  

meningkatkan kemampuan komunikasi, sehingga melalui ketiga proses ini 

anak akan belajar untuk memahami informasi yang diterimanya, dan dapat 

memahami bahwa pandangan atau perspektif orang lain memiliki 

kemungkinan berbeda dari apa yang telah mereka ketahui.  

Joint attention merupakan gambaran proses mental dan perilaku yang 

dapat memfasilitasi setiap proses pembelajaran yang berkembang sejak usia 

bayi yang akan berpengaruh pada proses pembelajaran bahasa, komunikasi 

dan interaksi. Joint attention memiliki keterhubungan pada kemampuan anak 

dalam memproses informasi. Hal inilah yang akan mempengaruhi perbedaan 

setiap individu dalam potensi intelektual, regulasi diri, kompetensi sosial 

(Mundy dan Newel, 2007). 

Kemampuan joint attention merupakan titik awal pijakan dari 

perkembangan kemampuan lainnya. Terdapatnya kendala dalam menguasai 

joint attention akan mempengaruhi kemampuan anak dalam memahami situasi 

dan kondisi di sekitarnya, sehingga akan berpengaruh pula pada 

keterlambatan perkembangannya pada beberapa aspek lainnya, antara lain 

berpotensi memiliki permasalahan perilaku karena kesulitan mempelajari 
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lingkungan disekitarnya, serta berpotensi mengalami  permasalahan dalam 

berkomunikasi dan menguasai bahasa (Soeryawinata, 2018). 

Joint attention merujuk pada kemampuan individu dalam 

mengkoordinasikan perhatian pada orang yang berada disekitarnya, dimana 

joint attention memungkinan seseorang untuk mengikuti, menyamakan, 

memahami tujuan utama, memberikan perhatian terhadap pandangan orang 

lain. Setiap individu belajar memahami instruksi, baik dalam bentuk terstruktur 

maupun yang tidak terstruktur yang dipengaruhi oleh kemampuan seseorang 

dalam memahami kesamaan pandangan dengan orang lain. Kemampuan joint 

attention terhadap objek, peristiwa, dan ide merupakan proses yang perlu 

diperhatikan oleh setiap individu sebagai awal penerimaan informasi, referensi 

atau pengetahuan, perkembangan bahasa, dan pembelajaran mengenai 

instruksi. Selain itu, joint attention merupakan bagian dari belajar, bahasa, dan 

keterikatan individu dalam kehidupan sosialnya (Mundy, 2016). Joint attention 

merupakan perilaku komunikasi dasar yang secara umum berkembang pada 

rentang usia 8–15 bulan yang akan mempengaruhi kemampuan anak dalam 

berbahasa, memahami kosakata, melakukan interaksi sosial. Jika anak 

mengalami kendala dalam joint attention maka anak akan mengalami kesulitan 

untuk berpikir dalam perspektif atau sudut pandang orang lain (Soeryawinata, 

2018). 

Joint attention secara signifikan berhubungan dengan kemampuan 

keterhubungan dengan orang lain khususnya dalam perkembangan pada   
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anak Autism Spectrum Disorder ataupun pada anak dengan perkembangan 

tipikal (Mundy, 2016). Kendala pada joint attention merupakan salah satu 

gejala gangguan pada aspek interaksi sosial dan komunikasi yang paling awal 

dapat dideteksi pada anak autisme. Hal ini tampak melalui adanya defisit 

dalam melakukan interaksi dan komunikasi, antara lain  terdapat kesulitan 

anak dalam menyamakan perhatian dengan orang lain, kontak mata yang 

pendek, kesulitan mengikuti arahan gestur dari orang lain, serta kesulitan 

dalam menyesuaikan bahasa (Rani, 2012). 

Data Centre of Disease Control (CDC) di Amerika pada bulan       Maret 

2014, menyebutkan bahwa prevalensi Autism Spectrum Disorder adalah 1:68 

anak, dengan penjelasan secara lebih spesifik yaitu 1:42 anak laki-laki dan 

1:189 anak perempuan, dimana 31% anak dengan autisme mengalami 

disabilitas intelektual (IQ<70), 23% dengan borderline IQ, sedangkan 46% 

berada pada rentang intelektual normal atau diatas normal. Estimasi 

persentasi anak dengan Autism Spectrum Disorder berdasarkan data dari 

Autism and Developmental Disabilities Monitoring (ADDM) Network pada 

tahun 2014 menunjukkan peningkatan prevalensi sekitar 1.7% atau  1 dari 59 

anak teridentifikasi mengalami  Autism Spectrum Disorder, data ini 

berdasarkan pengumpulan data dari sebelas komunitas masyarakat di 

Amerika (Departemen Kesehatan, 2016). Saat ini di Indonesia, belum ada 

penelitian khusus untuk mengetahui angka kejadian Autism Spectrum Disorder 

tersebut, namun data BPS menunjukkan bahwa persentase usia                     
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anak dibawah empat belas tahun masih sangat tinggi dan diprediksi terdapat 

anak dengan kebutuhan khusus, serta berdasarkan pengamatan dan 

penanganan pada beberapa tahun terakhir didapatkan kecendrungan 

peningkatan kasus yang ditangani (Soetjiningsih dan Ranuh, 2015), 

berdasarkan hal tersebut maka diperlukan adanya perhatian dalam pendataan 

dan penanganan anak Autism Spectrum Disorder. 

Defisit dalam joint attention ada anak Autism Spectrum Disorder 

berkisar pada prosentase 80% hingga 90%, jika dibandingkan dengan 

gangguan perkembangan lainnya (Jones dan Carr, 2004). Ginanjar (dalam 

Daulay, 2017) menjabarkan bahwa pada anak Autism Spectrum Disorder 

memiliki beberapa gejala yang dapat dijadikan acuan dalam mendeteksi 

secara dini. Adapun gejala-gejala tersebut adalah sebagai berikut, yaitu:      

terdapat kendala wicara secara ekspresif, reseptif, membaca, menulis, 

berhitung; terdapat kendala dalam kontrol emosi serta empati;                   

mengalami hipersensitivitas taktil dan auditori; melakukan gerakan yang 

kurang tepat atau cekatan; memiliki gangguan dalam keseimbangan. Demikian 

pula berdasarkan DSM-5 (American Psychiatric Association, 2013) telah 

menjabarkan karateristik anak-anak pada Autism Spectrum Disorder 

mengalami kendala dalam komunikasi, interaksi sosial dan memiliki pola 

perilaku stereotip dan berulang. Berdasarkan “Theory of Mind”, pada anak 

Autism Spectrum Disorder memiliki keterbatasan dalam memahami perbedaan 

persepsi atau pengalaman dirinya dengan orang lain. Hal inilah                        
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yang menyebabkan kurangnya empati pada orang lain serta mengalami 

kesulitan ketika terlibat dalam interaksi sosial (Villanueva, 2017). 

Berdasarkan beberapa penjabaran tersebut maka dapat dijelaskan 

bahwa dalam Autism Spectrum Disorder menunjukkan adanya gejala 

gangguan yang bervariasi pada setiap anak. Gejala gangguan tersebut terbagi 

menjadi beberapa kategori berdasarkan gejala yang muncul, dari kondisi 

ringan hingga kondisi berat. Pada Autism Spectrum Disorder kategori ringan 

hingga menengah, anak-anak cukup memerlukan sebagian kecil bantuan dari 

lingkungannya, misalnya anak masih mampu memahami instruksi walaupun 

terdapat pengulangan dalam penyampaian instruksinya; anak dapat 

melakukan interaksi dengan orang lain namun kontak matanya dan rentang 

perhatiannya rendah; anak mengalami kendala dalam sensori, namun pada 

anak Autism Spectrum Disorder dengan gangguan berat akan memerlukan 

dukungan yang cukup besar dari sekitarnya, dimana gejala yang seringkali 

ditemui adalah terdapatnya perilaku menyakiti diri sendiri, tantrum, kesulitan 

dalam mengungkapkan ide, pikiran dan perarasaannya. Kriteria kendala dalam 

kemampuan komunikasi dan interaksi pada anak Autism Spectrum Disorder 

meliputi kesulitan dalam berinteraksi dan mengkoordinasikan komunikasi baik 

melalui verbal - nonverbal serta ekspresif - reseptif, termasuk dalam hal ini 

adalah kemampuan dalam hal joint attention. 
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Kendala yang terdapat pada anak Autism Spectrum Disorder ini 

dipengaruhi oleh adanya gangguan fungsi pada otak serta sistem saraf. Proses 

perkembangan yang tidak optimal pada struktur otak yaitu cerebral cortex, 

cerebellum, maupun batang otak yang mengendalikan atensi, mengakibatkan 

kesulitan individu dalam menerima rangsang, dimana hal ini merupakan faktor 

yang mempengaruhi terganggunya interaksi dan komunikasi dengan orang 

lain, serta kurang berkembangnya kemampuan berbahasa serta pengendalian 

emosi (Daulay, 2017). 

Autism Spectrum Disorder memiliki keterikatan yang cukup besar 

dengan perkembangan sistem saraf dan perkembangan otak khususnya 

cerebrum dan cerebral cortex dengan beberapa bagian lainnya yaitu limbic 

system, corpus callosum, cerebellum, brainstem, basal ganglia, selain itu juga 

terkait dengan adanya perbedaan volume otak pada anak Autism Spectrum 

Disorder, dimana terdapat penambahan volume otak yang abnormal pada usia 

perkembangannya. Disfungsi pada otak dan sistem saraf ini memiliki 

keterkaitan yang sangat besar dalam mengendalikan  atensi, regulasi emosi, 

interaksi-komunikasi, berbahasa, serta respon sensori dan motorik 

(Villanueva, 2017).  

Berdasarkan definisi autisme itu sendiri, mengacu pada keterikatan 

pada diri sendiri “self”, dimana anak memiliki ketertarikan dan keterikatan lebih 

pada pikiran dan aktivitasnya sendiri dibandingkan dengan situasi atau pikiran 

orang lain yang berada diluar dirinya. Anak dengan Gangguan                 
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Spektrum Autisme cenderung lebih memperhatikan dirinya dibandingkan 

sekitarnya, hal inilah yang akan membatasi anak untuk belajar keterampilan 

sosial (Rudy,2018), dengan memperbaiki serta meningkatkan  kemampuan 

joint attention pada anak Autism Spectrum Disorder, maka akan 

mempermudah anak untuk mempelajari interaksi dan komunikasi sosial 

melalui pengamatan pada orang lain, imitasi, memahami situasi sosial, serta 

memberikan perhatian dalam mempelajari lingkungan sekitarnya. 

Terdapat beberapa teknik intervensi yang dapat dilakukan untuk 

memperbaiki kemampuan joint attention antara lain terapi perilaku atau dikenal 

dengan Applied Behavior Therapy dengan menggunakan modifikasi           

perilaku menitikberatkan pada analisa perilaku dengan prinsip                                

antecedent – behavior – concequency dan diterapkan secara sistematis, 

sehingga hasil perubahan perilaku akan tampak secara kongkrit, namun pada 

intervensi ini terdapat manipulasi dan kontrol dari terapis, serta cenderung  

memfokuskan perlakuan pada perilaku yang tampak saja tanpa 

memperhatikan penyebab dari gangguan perilaku tersebut (Purwanta, 2015). 

Selain itu terdapat juga  terapi dengan pendekatan perkembangan yang 

dikenal dengan istilah Relationship Development Intervention yang 

menitikberatkan pada kemampuan anak dalam melakukan interaksi sosial, 

dimana anak diajak untuk bermain, berbagi dan berkomunikasi dengan peers 

atau dengan partner komunikasinya, namun kendala pada terapi ini,                
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anak Autism Spectrum Disorder tidak diajarkan perilaku secara sistematis dan 

rinci, sehingga anak kesulitan untuk memilah perilaku yang dipelajarinya 

(Rudy, 2018). Sedangkan dalam hal ini perkembangan kemampuan joint 

attention melibatkan beberapa faktor selain psikososial namun juga adanya 

gangguan neurosistem yang mempengaruhinya yaitu adanya gangguan fungsi 

otak dan sistem saraf sehingga diperlukan adanya intervensi yang tidak hanya 

berfokus pada perilaku dan intervensi perkembangan interaksi sosial, namun 

juga perlu memperhatikan  stimulasi fungsi otak dan sistem saraf yang sangat 

erat kaitannya dengan Autism Spectrum Disorder.  Barnes (2008 dalam Kaur, 

2016) mengemukakan bahwa salah satu penelitian yang saat ini mulai 

dilakukan terkait intervensi untuk membantu meningkatkan kemampuan joint 

attention pada anak adalah dengan menggunakan yoga. 

Yoga merupakan intervensi yang menghubungkan fisik dan pikiran, 

yang saat ini mulai diteliti sebagai terapi alternatif dan pelengkap bagi     anak-

anak secara umum maupun anak dengan kebutuhan khusus. Penelitian terkait 

dengan joint attention dan yoga telah dilakukan oleh beberapa peneliti yaitu 

Radhakrisna (2010 dalam Porter, 2013) menjabarkan bahwa yoga merupakan 

alat atau media yang efektif untuk meningkatkan kemampuan perhatian dan 

konsentrasi anak, serta menurunkan permasalahan kecemasan dan sensori 

khususnya yang disebabkan oleh lingkungan.       
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Kaur (2016) di University of Delaware, Amerika Serikat yang 

mengangkat tema tentang efektifitas intervensi yoga terhadap komunikasi, 

joint attention, dan keterampilan perilaku pada anak Autisme Spectrum 

Disorder. Pada penelitian ini didapatkan hasil bahwa terdapat peningkatan 

kemampuan komunikasi dan keterampilan perilaku anak, termasuk 

diantaranya adalah kemampuan joint attention, dimana terdapat pengurangan 

prompt atau cue level dalam menstimulasi anak untuk melakukan joint 

attention. Penelitian terkait yoga untuk anak Autism Spectrum Disorder di 

Indonesia masih terbatas, sehingga berdasarkan hal tersebut maka maka 

peneliti tertarik untuk mengulas mengenai pengaruh yoga terhadap 

peningkatan kemampuan pada anak Autism Spectrum Disorder, khususnya 

yang terkait dengan kemampuan joint attention yang merupakan kemampuan 

dasar bagi anak untuk dapat mengembangkan kemampuan anak dalam 

berinteraksi dan berkomunikasi. 

Yoga berasal dari kata “to Yoke” yang dapat dimaknai sebagai 

menyatukan, dalam hal ini penyatuan yang dimaksudkan adalah menyatukan 

tiga hal penting dalam yoga yaitu mind, body, spirit  yang termanifestasi dalam 

latihan fisik, pernafasan, dan relaksasi (Islafatun, 2014). Melakukan latihan 

yoga dapat meningkatkan pertumbuhan fisik, psikis, sosial emosional yang 

baik bagi anak. Gerakan-gerakan yoga yang banyak memanfaatkan teknik 

pernafasan dan relaksasi dapat membantu meredam sistem saraf                  
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yang menyebabkan anak menjadi terlalu aktif, meningkatkan motivasi dan 

mendorong untuk selalu berpikir positif. Pada yoga, anak-anak tidak 

ditekankan untuk menjadi anak yang terbaik atau untuk bersaing secara 

kompetitif, namun lebih diarahkan untuk membangun fisik yang kuat dan 

fleksibel. Pada saat bersamaan, anak akan belajar teknik menenangkan diri, 

ketahanan dan menikmati persahabatan dengan anak lain                

(Hardjadinata, 2012). 

Yoga merupakan media stimulasi bagi anak, dimana dalam gerakan 

yoga akan mengenalkan beragam emosi pada anak meliputi kemampuan anak 

dalam mencintai, merasa nyaman, berani, gembira, takut, dan marah. Melalui 

yoga anak mengetahui cara-cara yang sehat dalam mengekspresikan dan 

menyeimbangkan emosi mereka. Sebuah studi yang dilakukan di California 

State University menunjukkan adanya hubungan antara yoga dan kemampuan 

belajar yang lebih baik, perilaku yang lebih baik, dan memiliki rasa percaya diri 

yang lebih tinggi (Hardjadinata, 2012). 

Saat ini yoga dikembangkan dengan prinsip yang lebih sederhana yaitu 

sivasana yang merupakan metode relaksasi, asanas adalah olah tubuh, 

pranayama merupakan olah nafas, vegetar yang merupakan pembersihan 

tubuh dengan mengkonsumsi sayuran, serta dhyana adalah meditasi dan 

berpikir positif. Dalam yoga, tubuh diibaratkan sebagai alat yang dikendalikan 

oleh pikiran, sedangkan pikiran itu sendiri dipengaruhi oleh tiga aspek dasar 

yaitu akal, emosi, dan aksi. Jiwa identik dengan napas yang akan 
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mempengaruhi pikiran. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa tubuh, jiwa, 

dan pikiran merupakan satu kesatuan kehidupan yang tidak dapat dipisahkan 

(Islafatun, 2014).  

Melalui penjelasan diatas, dapat dikemukakan bahwa terdapat 

beberapa manfaat pelatihan yoga pada anak Autisme Spectrum Disorder, 

dimana dalam yoga mencakup keterkaitan antara olah nafas, gerakan dan 

relaksasi yang dapat menstimulasi fungsi otak dan sistem saraf, terdapat 

pengarahan perilaku melalui instruksi-intruksi yang disampaikan, serta dapat 

dilakukan melalui media permainan dan menyenangkan, yang berfungsi untuk 

melatih joint attention yang merupakan dasar bagi anak untuk berinteraksi dan 

berkomunikasi. Berdasarkan latar belakang inilah, maka peneliti tertarik untuk 

melakukan penelitian mengenai penerapan yoga untuk mengetahui 

peningkatan joint attention pada anak Autism Spectrum Disorder.  

 

B. Permasalahan 

Permasalahan yang diajukan dalam penelitian ini adalah: 

Apakah penerapan pelatihan yoga mampu meningkatkan joint attention 

pada anak Autism Spectrum  Disorder. 

 

 

 



13 
 

C. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan yoga  untuk 

meningkatkan joint attention pada anak dengan Autism Spectrum Disorder. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan yang 

bermanfaat: 

1. Secara Teoritis  

Diharapkan dapat memperkaya penelitian di bidang psikologi klinis 

anak, terutama dalam bidang perkembangan interaksi dan komunikasi 

sosial anak khususnya yang berkaitan dengan manfaat  yoga untuk 

meningkatkan joint attention pada anak dengan Autism Spectrum 

Disorder.  

 

2. Secara Praktis 

Memberikan informasi dan referensi bagi orangtua, psikolog dan 

praktisi pendidikan untuk memperbaiki kemampuan interaksi dan 

komunikasi  pada anak Autism Spectrum Disorder.  

  


