
 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

 Conti-Ramsden & Durkin (2012) menyatakan mempelajari bahasa 

merupakan salah satu tugas perkembangan. Pada usia pra sekolah, anak akan 

mengalami perkembangan bahasa yang signifikan. Vallotton & Ayoub (2011) 

dalam penelitiannya menyebutkan kemampuan bahasa berperan penting dalam 

membentuk regulasi diri seorang anak. Penggunaan kata-kata dapat 

meningkatkan kemampuan regulasi diri pada anak. Ketika anak mampu 

mengekspresikan keinginan, kebutuhan, serta perasaan dengan baik melalui 

bahasanya, anak akan dapat meregulasikan perilakunya untuk memenuhi 

tuntutan sosial pada situasi tertentu. Sayangnya anak dengan Autism Spectrum 

Disorder (ASD) menunjukkan kekurangan dalam perkembangan kemampuan 

bahasa.  

 Menurut APA (2013) dalam DSM-5, Autism Spectrum Disorder (ASD) 

sendiri merupakan gangguan perkembangan dimana seseorang memiliki 

kekurangan dalam aspek sosial, komunikasi, dan sensitivitas disertai pola 

perilaku dan minat yang terbatas. Fuentes, et al., (2012) menyebutkan istilah 

Autism Spectrum Disorder (ASD) merujuk pada suatu kondisi 

neurodevelopmental yang menunjukkan sekumpulan gejala kesulitan dalam 

interaksi sosial, komunikasi verbal maupun non verbal, serta pola perilaku kaku 

dan menetap. Anak dengan ASD tidak terlalu jelas menampakkan tanda-tanda 

gangguan tersebut selama enam bulan awal kehidupannya. Namun, setelah 

enam bulan anak mulai menampakkan keterlambatan ataupun kesulitan dalam 

interaksi sosial. Sejak usia dua tahun, mulai terlihat jelas kurangnya kemampuan 

komunikasi sosial, bermain, bahasa, kognisi, dan sensori motor. Sedangkan 

menurut Kuo (2017) anak dengan ASD memiliki kekurangan pada kemampuan 

interaksi sosial dan bahasa; contohnya dapat berupa gangguan pola 

percakapan, bahasa yang abnormal dan terbatas.  



 

 

 APA (2013) menjelaskan meskipun belum dapat dipastikan penyebab 

ASD namun beberapa penelitian menunjukkan adanya perbedaan pada otak 

anak dengan ASD. Bayramov (2015) juga menjelaskan anak dengan ASD 

memiliki struktur dan fungsi abnormal pada fronto-temporal dan jaringan limbik 

yang diasosiasikan dengan kurangnya kemampuan bahasa sosial pragmatis; 

sedangkan struktur dan fungsi abnormal pada jaringan temporo-parieto-occipital 

berhubungan dengan kurangnya kemampuan bahasa sintatik-semantik. 

 Menurut Y.L.Kwok, Brown, Smyth, & Cardy (2015) kurangnya 

kemampuan bahasa, baik pemahaman (reseptif) maupun penggunaannya 

(ekspresif) relatif bermacam-macam dalam populasi. Ada anak yang 

menunjukkan kemampuan bahasa eksprsifnya lebih baik, namun ada juga yang 

kemampuan bahasa reseptifnya lebih baik. Thunberg (2013) menjelaskan 

kekurangan dalam kemampuan bahasa biasanya menjadi tanda awal bagi Ibu 

bahwa ada sesuatu yang berbeda pada anak, seperti keterlambatan bahasa 

ekspresif dan kemampuan bicara. Rata-rata diagnosa ASD baru dilakukan pada 

kisaran usia tiga hingga empat tahun. Setelah menyadari bahwa anaknya 

berbeda dengan anak lain yang seumuran, tidak semua Ibu langsung 

berkonsultasi dengan para ahli atau pun berusaha mencari tahu tentang 

perbedaan tersebut. Tidak sedikit Ibu yang baru mencari bantuan para ahli saat 

sudah mengalami kesulitan dalam berkomunikasi dengan anaknya atau ketika 

anak sudah memasuki usia sekolah. Padahal keterlambatan dalam mendapatkan 

intervensi dapat menghambat perkembangan anak sehingga menimbulkan 

berbagai permasalahan. Menurut Thunberg, kurangnya kemampuan memahami 

dan berekspresi dalam komunikasi dapat menimbulkan perilaku challenging pada 

anak dengan ASD. Maka, dari sini dapat disimpulkan bahwa kemampuan 

menggunakan bahasa ekspresif sangat penting untuk mencegah munculnya 

perilaku tersebut. Dengan pertimbangan tersebut maka fokus dalam penelitian ini 

sendiri akan lebih menitikberatkan pada kemampuan bahasa ekspresif anak 

dengan ASD.  

 Rachmah (2016) menjelaskan meskipun secara fisik anak dengan ASD 

terlihat biasa dan sama dengan anak normal, namun secara umum anak dengan 

ASD cenderung lebih menyendiri dan kurang mempedulikan lingkungan sekitar. 

Kecenderungan ini menyebabkan anak dengan ASD kurang menunjukkan 



 

 

kemampuan berekspresi secara verbal serta melakukan interaksi dengan cara 

yang unik. Cara unik inilah yang kemudian dapat berkembang menjadi perilaku 

challenging pada anak; seperti teriakan, amukan, hingga menyakiti diri sendiri. 

Perilaku challenging dapat membuat orang cenderung memberikan penilaian 

negatif pada label ‘autis’; anak sulit diatur dan tidak dapat mengungkapkan diri 

dengan baik. Anak dengan ASD kerap tidak diterima oleh masyarakat terutama 

teman sebaya karena tidak memahami aturan bermain, tindakan kasar, dan 

kebiasaan yang aneh.  

 Helland & Helland (2017) menyebutkan anak dengan ASD yang memiliki 

kekurangan dalam kemampuan bahasa lebih rentan terhadap permasalahan 

perilaku dan emosional. Semua area bahasa; baik itu bentuk, konten, dan 

penggunaan sangat krusial untuk kemampuan berbicara. Jika ada masalah yang 

terkait area tersebut maka ada kemungkinan anak akan mengalami 

permasalahan tingkah laku. Dominick, Davis, Lainhart, Tager-Flusberg, & 

Folstein (2007) menemukan Ibu mengalami berbagai kesulitan dalam menangani 

anak dengan ASD karena kurangnya kemampuan anak mengekspresikan 

keinginannya. Permasalahan yang dialami anak tersebut antara lain 

permasalahan makan, pola tidur, temper tantrum, dan melukai diri sendiri. Maka, 

inilah pentingnya mengajarkan kemampuan bahasa ekspresif pada anak 

sehingga anak dapat mengungkapkan keinginan dengan cara yang benar. 

 Dalam penelitian yang dilakukan Hill et al. (2014) Card, Stucky, Sawalani, 

& Little menyebutkan perilaku agresif seringkali ditemukan pada anak dengan 

ASD, terutama yang mengalami keterlambatan bahasa, termasuk bahasa 

ekspresif. Prevalensi munculnya agresivitas pada anak dengan ASD berkisar 

antara delapan hingga 28 persen tergantung pada definisi perilaku agresif itu 

sendiri seperti apa. Perilaku agresif ini bentuknya bermacam-macam; mulai dari 

perilaku merusak hingga menyakiti orang lain. Perilaku agresif pada anak dengan 

ASD dapat menjadi akar terjadinya permasalahan lain. Permasalahan yang 

kerap terjadi adalah ketidakpatuhan, disregulasi emosi, penerimaan yang rendah 

bahkan penolakan dari teman sebaya. Dengan kata lain, untuk mencegah 

terjadinya berbagai permasalahan tersebut maka salah satu usaha yang harus 

dilakukan adalah meningkatkan kemampuan bahasa ekspresif anak dengan 

ASD.   



 

 

 Hasil penelitian Boonen, Maljaars, Lambrechts, Zink, & Noens (2014) 

menunjukkan hasil yang mendukung pernyataan beberapa ahli di atas. Adanya 

gangguan bahasa pragmatis serta kurangnya kemampuan dalam perilaku 

parenting yang dilakukan Ibu dapat menyebabkan terjadinya permasalahan pada 

anak dengan ASD. Berbagai permasalahan perilaku yang terjadi pada anak 

dengan ASD dapat menurunkan keberfungsian anak serta menghambat 

keberhasilan intervensi dan kemajuan berbagai aspek perkembangan.  

 Menurut Alotaibi & Almalki (2016) Ibu adalah caretaker utama untuk 

setiap anak sehingga penting untuk membuat Ibu paham tentang intervensi dini 

dan layanan terkait yang akan diterima oleh anak. Bennett (2012) menyatakan 

intervensi dini dapat membuat peningkatan yang signifikan pada kemampuan 

anak baik secara kognitif, sosial, emosi, dan fungsi motorik. Peran serta Ibu 

dalam proses intervensi dini anak membawa pengaruh positif bagi 

perkembangan anak. Sebaliknya kurangnya peran Ibu akan menyebabkan 

kurangnya pemenuhan kebutuhan anak dan proses generalisasi kemampuan 

anak pada berbagai lingkungan. Cervera, Romero, Mas, & Delgado (2011) 

menjelaskan keikutsertaan orangtua secara aktif dalam proses perkembangan 

dapat meningkatkan kemampuan komunikasi dan sosial anak dengan ASD. 

Bentuk peran Ibu sendiri sangatlah beragam. Beberapa contohnya antara lain 

menyempatkan bermain dengan anak, menggunakan flashcard untuk mengajari 

anak kosa kata baru, mencari layanan terapi, mengikuti training, dan sebagainya 

(Paul, 2008).  

 Dalam menangani anak dengan ASD, Ibu tentu tidak dapat berperan 

sendirian. Kerjasama antara Ibu dan berbagai pihak seperti keluarga besar dan 

para ahli sangat diperlukan untuk mengurangi kebosanan dalam menangani 

anak dengan ASD (Rachmah, 2016). Selain itu, dengan adanya kerjasama yang 

baik Ibu akan lebih mudah mempelajari pola perilaku anak yang bisa diartikan 

sebagai ungkapan perasaan maupun pemikiran anak tersebut.  

 Meskipun hasil penelitian dari beberapa ahli menyatakan bahwa peran 

Ibu sangat penting dan berpengaruh signifikan, namun ada hasil penelitian lain 

yang tidak sependapat. Dalam penelitian Beaudoin, Sébire, & Couture (2014), 

Oosterling dan beberapa rekannya mengungkapkan sebenarnya intervensi 



 

 

berupa training untuk Ibu merupakan usaha yang baik untuk membantu 

perkembangan anak melalui peningkatan interaksi Ibu dan anak. Namun 

meskipun Ibu ikut berperan dalam bentuk mengikuti training, belum tentu ada 

peningkatkan yang signifikan pada komunikasi ekspresif anak. Hasil penelitian ini 

pun menyatakan bahwa tidak semua subjek dapat membuktikan pengaruh dari 

keikutsertaan Ibu dalam training memberikan efek positif terhadap kemampuan 

anak serta interaksi Ibu dan anak.  

 Di luar pro dan kontra hasil penelitian tentang peran Ibu, beberapa bukti 

menunjukkan fakta di lapangan belum semua Ibu berperan dalam proses 

perkembangan bahasa anak. Saptasari (2017) mengatakan tidak semua Ibu ikut 

andil dalam proses tersebut. Banyak Ibu menyerahkan seluruh proses intervensi 

pada pusat terapi. Ibu beranggapan bahwa tenaga profesional yang mengetahui 

semuanya sehingga lebih baik pasrah saja. Jika hal ini terus terjadi, maka 

perkembangan bahasa anak mungkin saja menjadi lebih lambat dibandingkan 

jika Ibu ikut berperan aktif dalam intervensi anak. Hal ini dapat menyebabkan 

semakin besar resiko terjadinya permasalahan perilaku dan emosional seperti 

yang sudah dijelaskan diatas.  

 Ada banyak hal yang menyebabkan kurangnya peran serta Ibu. Bennett 

(2012) menjelaskan Ibu yang memiliki anak dengan ASD dapat memiliki motivasi, 

tingkat stress, depresi, dan keadaan sosial ekonomi yang berbeda-beda. Faktor-

faktor inilah yang kemudian mempengaruhi sejauh mana Ibu tergerak untuk 

dapat berperan dalam perkembangan anak dengan ASD. Motivasi dan keadaan 

sosial ekonomi yang baik tentu membuat Ibu memiliki kecenderungan lebih 

berperan dalam perkembangan anak. Sebaliknya, Ibu dengan motivasi dan 

sosial ekonomi yang rendah ditambah adanya stress dan depresi, memiliki 

kecenderungan untuk kurang berperan dalam perkembangan anak mereka.  

 Sementara itu, Rafikayati & Jauhari (2018) dalam sebuah penelitian 

bersama juga mengungkapkan pendapatnya bahwa pembahasan tentang peran 

Ibu pada anak berkebutuhan khusus masih minim. Minimnya informasi ini juga 

membuat sebagian Ibu belum memahami cara membesarkan anak berkebutuhan 

khusus sehingga Ibu pun kesulitan mencari tahu cara mengoptimalkan 



 

 

perkembangan anak mereka. Kurangnya pemahaman Ibu akan membuat Ibu 

tidak dapat melakukan apa-apa untuk berperan dalam perkembangan anak. 

 Selain beberapa hasil penelitian di atas, peneliti menemukan fakta di 

lapangan ada Ibu yang sudah berperan dalam perkembangan bahasa anaknya 

setelah mendapatkan diagnosa Autism Spectrum Disorder (ASD). Ibu tersebut 

memiliki anak X yang mengalami keterlambatan bicara pada usia satu tahun 

padahal sebelumnya X mampu memanggil bapak, mamah, kakak. Akhirnya X 

mendapatkan diagnosa ASD dan Ibu X membawa X untuk mengikuti terapi 

okupasi di sebuah rumah sakit. Sayangnya, selama X menjalani terapi okupasi 

tersebut, orangtua X tidak mengulangi materi terapi ataupun melakukan usaha 

yang lain di rumah. Ketika peneliti menanyakan alasannya, Ibu X mengaku tidak 

memiliki ilmu yang memadahi untuk menambah kosa kata X. 

 Berbeda dengan X, Y adalah seorang anak dengan Autism Spectrum 

Disorder (ASD) yang Ibunya merupakan seorang dosen. Meskipun mengeetahui 

Y mengalami hambatan dalam kemampuan bahasa serta telah mengetahui 

tentang diagnosa Y namun Ibu Y tidak mau menerima diagnosa tersebut. Maka, 

Ibu Y pun tidak melakukan usaha untuk meningkatkan kemampuan bahasa Y. 

Akibatnya, guru di sekolah Y mengeluhkan kemampuan Y yang sulit untuk diajak 

berkomunikasi dan mengganggu proses belajar di kelas.  

 Selain X dan Y, Z merupakan anak yang sudah mendapatkan diagnosa 

Autism Spectrum Disorder (ASD). Awalnya Ibu Z mengaku kesulitan dalam 

menghadapi Z yang sering membenturkan kepala ke temok terutama di sekolah 

karena keinginannya tidak terpenuhi. Z marah namun tidak dapat 

mengungkapkan perasaannya tersebut sehingga membenturkan kepalanya ke 

tembok.  

 Menurut kebiasaan masyarakat, terdapat pembagian peran suami dan 

istri dalam keluarga. Pembagian peran ini menunjukkan bahwa pelaksaan tugas 

mengasuh anak lebih didominasi oleh Ibu. Hal ini didasarkan pemikiran bahwa 

Ibu memiliki lebih banyak waktu bersama anak meskipun sebenarnya Ayah juga 

berperan (Putri & Lestari, 2015). Berdasarkan tradisi ini, maka peneliti akan 

berfokus mengungkap tentang peran Ibu dalam kemampuan bahasa ekspresif 



 

 

anak dengan Autism Spectrum Disorder yang akan mempengaruhi berbagai 

aspek kehidupan anak itu sendiri.  

B. Rumusan Masalah 

  Berdasarkan uraian di atas, permasalahan yang diajukan dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Bagaimana proses peran Ibu dalam kemampuan bahasa ekspresif verbal 

anak dengan Autism Spectrum Disorder ? 

2. Apa bentuk peran Ibu dalam kemampuan bahasa ekspresif verbal anak 

dengan Autism Spectrum Disorder ? 

3. Apa saja faktor yang mempengaruhi peran Ibu dalam kemampuan bahasa 

ekspresif verbal anak dengan Autism Spectrum Disorder ? 

C. Tujuan Penelitian 

1. Mengetahui proses peran Ibu dalam kemampuan bahasa ekspresif verbal 

anak dengan Autism Spectrum Disorder. 

2. Mengetahui bentuk peran Ibu dalam kemampuan bahasa ekspresif verbal 

anak dengan Autism Spectrum Disorder.  

3. Mengetahui faktor yang mempengaruhi peran Ibu dalam kemampuan 

bahasa ekspresif verbal anak dengan Autism Spectrum Disorder. 

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

 Menambah informasi dalam ilmu psikologi, khususnya psikologi klinis dan 

psikologi perkembangan tentang peran Ibu dalam meningkatkan 

kemampuan bahasa ekspresif verbal pada anak dengan ASD. 

2. Manfaat Praktis 

a. Orangtua 

 Meningkatkan partisipasi dan kemampuan Ibu dalam membantu 

meningkatkan kemampuan bahasa ekspresif verbal pada anak dengan 

ASD. 

b. Guru 

 Meningkatkan partisipasi dan kemampuan guru dalam membantu 

meningkatkan kemampuan bahasa ekspresif verbal pada anak dengan 

ASD. 



 

 

c. Lembaga Layanan Psikologi 

 Meningkatkan partisipasi dan kemampuan Lembaga Layanan Psikologi 

dalam mengajak Ibu untuk berperan aktif dalam membantu meningkatkan 

kemampuan bahasa ekspresif verbal pada anak dengan ASD. 

 

  


