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MOTTO: 
Kelemahan terbesar  kita adalah menyerah. Cara pasti untuk  bisa sukses adalah 

cobalah  sekali lagi (Thomas Alva Edison). 
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ABSTRAK 
 

Maratullatifah, Yulaikha. 2016. Program Bantu Pembelajaran Multimedia 
Berbasis TIK Pada Anak Penderita  Autisme Di SLB Negeri Semarang. Skripsi, 

Pendidikan Teknik Informatika dan Komputer, Fakultas Teknik, Universitas 

Negeri Semarang. Drs. Agus Murnomo, M.T  
 

Kata kunci : Siswa autis, Multimedia Interaktif, IPA, Flash, Metode ABA 

Otak tidak mampu berfikir sebagaimana mestinya. Kebutuhan khusus 

tersebut dinamakan autisme. Dikembangkan suatu pendekatan untuk 

pembelajaran yaitu pendekatan Applied Behavior Analysis atau ABA. Sebab, 

memiliki prinsip yang terukur, terarah dan sistematis, juga variasi yang diajarkan 

luas, sehingga dapat meningkatkan keterampilan komunikasisosial dan motorik 

halus maupun kasar.Mata pelajaran yang terkadang guru kesulitan menyampaikan 

yaitu IPA karena banyak menjelaskan tentang ilustrasi. 

Multimedia interaktif ini dikembangkan dengan melalui: analisis 

kebutuhan, pembuatan program, uji pakar, uji coba skala kecil, analisis produk, 

validasi produk, dan penerapan dalam PBM. Validasi kelayakan program bantu 

dilakukan dengan menggunakan angket tertutup yang meliputi aspek materi dan 

media. Uji coba program bantu ini menggunakan metode eksperimen dengan 

teknik One-shot Case Study, pada pembelajaran IPA kelas VIII kelas autis SLB 

Negeri Semarang dengan jumlah siswa 5 orang.  

Hasil presentase validasi kelayakan pada aspek materi adalah 88% dan 

86,67% pada aspek media. Hal ini menunjukkan bahwa program bantu layak 

diterapkan pada pembelajaran Perolehan nilai rata-rata pra penggunaan program 

bantu adalah 81,4 sedangkan perolehan  nilai rata-rata pasca penggunaan program 

bantu 91,4. Skor gain hasil pra dan pasca adalah 9,0 sedangkan skor rata-rata gain 

ternormalisir pra dan pasca adalah 0,48 yang termasuk kategori efektifitas sedang. 

Hasil diatas diperoleh program bantu pembelajaran berupa multimedia interaktif 

IPA berbasis flash untuk siswa autis kelas VIII SLB yang layak diterapkan pada 

pembelajaran dan dapat meningkatkan pemahaman pada siswa SLB penderita 

autis terhadap pelajarannya dan memiliki efektivitas,yang sedang.  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Pendidikan merupakan bidang yang harus diutamakan dan diperhatikan. 

Hal ini dikarenakan pentingnya pendidikan bagi masa depan bangsa, sehingga 

diperlukan pendidikan yang bermutu dan berkualitas. Untuk mewujudkan 

pendidikan yang bermutu dan berkualitas salah satu upaya yang dilakukan adalah 

meningkatkan kualitas para pendidik, sarana prasarana, proses belajar mengajar, 

dan juga program bantu pembelajaran di semua jenis, tingkat dan jenjang 

pendidikan baik formal maupun non formal, pendidikan umum maupun 

pendidikan khusus.  

Pendidikan adalah hak setiap manusia, seperti tercantum dalam Undang- 

Undang No.20 tahun 2003 Sistem Pendidikan Nasional pasal 5 ayat (1) yang 

menyebutkan bahwa “Setiap warga Negara memiliki hak yang sama untuk 

memperoleh pendidikan yang bermutu”. Pasal ini juga berlaku untuk warga 

negara yang memiliki kelainan pada kondisi fisik maupun mentalnya, mereka juga 

berhak untuk memperoleh pendidikan yang bermutu seperti tercantum pada pasal 

5 ayat (2) UU Sistem Pendidikan Nasional “Warga Negara yang memiliki 

kelainan fisik, emosional, mental, intelektual, dan/ atau sosial berhak memperoleh 

pendidikan khusus” (Sisdiknas, 2003:4). Ketetapan ini menjadi landasan 

penyediaan layanan pendidikan bagi para penyandang kelainan fisik maupun 
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mental yang disebutdengan siswa berkebutuhan khusus berbeda dari pendidikan 

pada warga negara normal lainnya tapi memiliki kualitas pendidikan yang sama.  

Sekolah yang menyediakan layanan pendidikan khusus untuk anak 

berkebutuhan khusus ini yaitu Sekolah Luar Biasa (SLB). SLB  memberikan 

kesempatan kepada para siswa berkebutuhan khusus untuk memperoleh 

pendidikan yang berkualitas pendidikannya tidak berbeda jauh dengan anak 

normal, dengan begitu jarak mutu pendidikan antara siswa normal dan siswa 

berkebutuhan khusus semakin kecil.Salah satu siswa berkebutuhan khusus yaitu 

penderita autisme. Autisme merupakan gangguan perkembangan fungsi otak yang 

sangat kompleks sekaligus bervariasi (spectrum), yang mengakibatkan otak tidak 

mampu berfungsi sebagaimana mestinya.Autisme bukanlah penyakit 

kejiwaan.Dan, perlu diketahui bahwa penyandang autis anak laki-laki ternyata 

empat kali lebih banyak ketimbang penyandang autis anak perempuan.(Hani’ah, 

2015:18).Perilaku autisme berbeda dengan perilaku normal.Autisme menunjukkan 

perilaku yang berlebihan, perilaku yang berkekurangan, ataupun tidak ada 

perilaku.Perilaku autisme yang berlebihan bisa berupa mengamuk atau munculnya 

ledakan kemarahan.Perilaku seperti itu dapat mengganggu orang lain yang berada 

di dalam rumah maupun tempat umum. Sebab, frekuensi dan intensitasnya 

memang berlebihan.Perilaku autisme yang berkekurangan bisa berupa gangguan 

bicara.Dalam hal ini, ada anak autis yang berbicara nonverbal, sedikit 

mengeluarkan suara, sedikit berkata-kata, ataupun membeo.Ada juga perilaku 

autisme berkekurangan lainnya, yakni perilaku sosial yang tidak tepat.Sehingga, 

anak autis sering kali menganggap orang lain Sebagai benda. 
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Permasalahan yang terjadi pada anak autisme ini dapat diatasi dengan 

pendidikan anak berkebutuhan khusus atau sekolah luar biasa yang sekarang 

sudah banyak disediakan oleh pemerintah maupun yayasan.Di dalam pendidikan 

anak berkebutuhan khusus terdapat beberapa metode pembelajaran, salah satunya 

yaitu metode Applied Behavioral Analysis (ABA).Terapi Applied Behavior Analysis 

atau ABA sering digunakan untuk penanganan anak autistik.Terapi ini sangat 

representatif bagi penanggulangan anak spesial dengan gejala autisme.Sebab, memiliki 

prinsip yang terukur, terarah dan sistematis, juga variasi yang diajarkan luas, sehingga 

dapat meningkatkan keterampilan komunikasi, sosial dan motorik halus maupun 

kasar. Secara prinsip, terapi ABA meliputi 3 langkah memecah keterampilan anak autistik 

menjadi beberapa bagian atau langkah-langkah kecil.Pertama, terstruktur, yakni 

pengajaran menggunakan teknik yang jelas.Kedua, terarah, yakni ada kurikulum jelas 

untuk membantu mengarahkan terapi. Ketiga, terukur, yakni keberhasilan dan kegagalan 

menghasilkan perilaku yang diharapkan, diukur dengan berbagai cara, tergantung 

kebutuhan.Applied Behavior Analysis (ABA)termasuk salah satu terapi yang dinilai 

efektif guna mengurangi agresivitas pada diri anak autis, yang cenderung hiperaktif serta 

gampang mengamuk. Dalam terapi ABA, anak autis diberi pelatihan khusus. Ketika 

berhasil memperoleh suatu pencapaian dalam pelatihan tersebut, ia diberisemacam 

positive reinforcement (berupa hadiah, pujian, ataupun pelukan). (Hani’ah, 2015:42).  

Sekolah berkebutuhan khusus, dalam  proses pembelajaran di kelas masih 

menggunakan metode ceramah (teacher center), karena hal tersebut, di dalam 

proses pembelajaran siswa cenderung kurang tertarik dalam proses pembelajaran. 

Maka sangat mendukung jika dibuat program bantu pembelajaran yang bersifat 

multimedia interaktif yang menggabungkan dan mensinergikan semua media yang 

3 



 
 

 
 

terdiri dari teks, audio, grafik, video, dan interaktivitas. Terkait dengan pengertian 

dari multiprogram bantu pembelajaran adalah segala segala sesuatu yang dapat 

digunakan untuk menyalurkan pesan dari pengirim ke penerima sehingga dapat 

merangsang pikiran, perasaan, perhatian, dan minat siswa sehingga proses belajar 

terjadi secara efektif dan efisien.Salah satu mata pelajaran yang terdapat pada 

kurikulum SLB dan merupakan dasar bagaimana meningkatkan kemampuan 

berkomunikasi adalah mata pelajaran IPA. Oleh karena itu dibutuhkan program 

bantupembelajaran IPA yang dapat diterapkan dalam proses belajar mengajar 

siswa autis dengan aspek yang terdiri dari gambar, teks, suara, dan video. Tapi 

sayangnya program bantupembelajaran yang memanfaatkan teknologi masih 

jarang digunakan karena tidak adanya program bantupembelajaran interaktif dan 

kurangnya fasilitas di sekolah. 

Dilihat dari hasil nilai yang diperoleh di salah satu SLB yaitu SLB Negeri 

Semarang dapat ditemukan bahwa perolehan nilai dari hasil belajar siswa pada 

kompetensi mendeskripsikan cerita pertumbuhan pada hewan mata pelajaran IPA 

masih dibawah 82 sesuai dengan KKM. (Dokumentasi sekolah, 2015). Maka dari 

itu perlu program bantu pembelajaran yang lebih menarik dan dapat 

meningkatkan hasil belajar siswa autis yaitu dengan program bantu multimedia 

interaktif berbasis TIK , dalam penelitian ini lebih difokuskan ke flash. 

Dikembangkannya program bantupembelajaran multimedia interaktif ini 

sesuai dengan berkembang pesatnya kemajuan dan perkembangan ilmu dan 

teknologi bidang informasi yang mengalami kemajuan yang cukup pesat.Kini 

dalam dunia pendidikan sudah banyak yang memanfaatkan dan menerapkan 
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kecanggihan teknologi tersebut dalam kegiatan belajar mengajar. Penggunaan 

teknologi informatika dan komputer dalam proses pembelajaran di SLB sudah 

banyak dilakukan. Penggunaan perangkat teknologi informatika dan komputer 

sudah diterapkan pada hampir mata pelajaran, khususnya pelajaran IPA.Perangkat 

ini digunakan untuk menampilkan informasi-informasi pendukung berupa teks, 

gambar ataupun video yang berkaitan dengan materi yang diberikan.Program 

aplikasi yang dapat digunakan untuk membuat program bantu 

pembelajaranberbasis TIK (Teknologi Informatika Komputer) adalah Flash. Flash 

merupakan software yang memiliki kemampuan menggambar sekaligus 

menganimasikannya, serta mudah dipelajari. Flash tidak hanya digunakan dalam 

pembuatan animasi, tetapi pada zaman sekarang ini flash juga banyak digunakan 

untuk keperluan lainnya seperti dalam pembuatan game, presentasi, membangun 

web, animasi pembelajaran, bahkan juga dalam pembuatan film. Flash juga 

memiliki kemampuan untuk mengimpor file suara, video maupun file gambar dari 

aplikasi lain. 

Flash dipilih sebagai program developer karena mampu 

mengimplementasikan gambar, teks, suara, dan video sebagai komponen program 

bantupembelajaran yang akan digunakan dalam pembelajaran siswa autis. Dari 

alasan-alasan yang telah dijabarkan, maka penelitian berjudul “Program Bantu  

Pembelajaran  Multimedia Interaktif Berbasis TIK pada Anak Penderita 

Autisme di SLB Negeri Semarang”. 
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1.2 Rumusan Masalah  

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam 

penetilitan ini adalah sebagai berikut : 

1. Apakah program bantu pembelajaran bisa meningkatkan pemahaman 

siswa SLB penderita autis?  

2. Apakah program bantu ini efektif diterapkan ke siswa Autis? 

1.3 Pembatasan Masalah 

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan, agar penelitian 

lebih terarah dan tidak terjadi simpang siur, maka penelitian ini dititik beratkan 

kepada penerapan program bantu pembelajaran apakah meningkatkan hasil 

pemahaman siswa dan keefektifan program bantu jika dietapkan ke siswa, materi 

mendeskripsikan pertumbuhan pada hewan dengan menggunakan metode 

Applied Behavior Analysis (ABA).  

1.4 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah : 

1. Meningkatkan pemahaman pada siswa SLB penderita autis terhadap 

pelajarannya. 

2. Mengetahui efektivitas program bantu jika diterapkan ke siswa autis. 
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1.5 Manfaat Penelitian  

1.5.1 Bagi Peneliti 

Mengetahui pemahaman siswa autis terhadap penerapan program 

bantu yang diajarkan sekaligus mengetahui keefektivitasan program bantu 

ini jika diterapkan. 

1.5.2 Bagi Siswa 

Membantu memahami pelajaran sehingga di kelas lebih interaktif 

dan antusias jika diajar menggunakan program bantu ini, dari pada 

dijarkan dengan metode konvensional. 

1.5.3 Bagi Guru 

Dapat dijadikan media pendamping dalam melakukan 

kegiatanpembelajaran, serta lebih mempermudah dalam menyampaikan 

materi. 

1.5.4 Bagi Sekolah 

Sebagai bahan tambahan atau arsip untuk masukan yang positif dan 

perbaikan kualitas pembelajaran serta bahan acuan pelaksanaan 

pembelajaran. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI 

 

2.1 Deskriptif Teoritis 

2.1.1 Autisme 

Autisme berasal dari kata auto yang berarti sendiri.Penyandang autisme seakan-

akan hidup di dunianya sendiri. Istilah autisme baru diperkenalkan sejak tahun 1943 

oleh Leo Kanner, sekalipun kelainan ini sudah ada sejak berabad-abad yang 

lampau.(Handojo,2003:12). Autisme atau ASD(autistic spectrum disorder) 

merupakan gangguan perkembangan fungsi otak yang sangat kompleks sekaligus 

bervariasi (spektrum), yang mengakibatkan otak tidak mampu berfungsi 

sebagaimana mestinya. Autisme bukanlah penyakit kejiwaan dan perlu diketahui 

bahwa penyandang autis anak laki-laki ternyata empat kali lebih banyak daripada 

penyandang autis anak perempuan. (Hani’ah, 2015:18).  

Ada dua faktor yang diyakini sebagai penyebab autise, yakni faktor genetik 

(keturunan) dan lingkungan.  Menurut Autism Society of Amerikaada lima jenis 

autisme yang perlu diketahui : 

1. Autistic Disorder 

Autistic disorder disebut juga true autism lantaran dialami kebanyakan anak 

berusia tiga tahun diawal usianya. Anak yang mengalami autismjenis ini tidak 

mampuy berbicara, melainkan bergantung pada komunikasi nonverbal. 

8 



2. Sindrom Asperger  

Sindrom Asperger dicirikan defisiensi interaksi sosial dan sulit menerima 

perubahan terkait rutinitas sehari-hari.Kemampuan bahasa tidak terlalu 

terganggu dibanding anak dengan gangguan lainnya. 

3. Pervasive Developmental Disorder 

Pervasive Developmental Disorder didiagnosis saat 5 tahun pertama usia 

anak. Autisme jenis ini meliputi beragam gangguan.Anak yang mengalami 

gangguan ini keterampilan verbal dan nonverbalnya terbatas. 

4. Childhood Disintegrative Disorder 

Childhood Disintegrative Disordertimbul saat anak berusia 3-4 tahun.2 tahun 

pertama anak terlihat normal, beberapa waktu kemudian terjadilah regresi 

mendadak dalam aspek sosial, komunikasi dan bahasa, serta keterampilan 

motorik.Sehingga, seluruh keterampilan yang telah dimiliki anak tersebut 

seolah-olah menghilang.Ia pun menarik diri dari lingkungan sosialnya. 

5. Rett Syndrome 

Rett Syndrometermasuk jenis gangguan yang jarang ditemui dalam 

keseharian. Gangguan ini dialami oleh anak perempuan ataupun perempuan 

dewasa, dengan ciri-ciri peningkatan ukuran kepala yangtidak 

normal.Keterampilan motorik juga terhambat, kondisi ini mengganggu 

gerakan tubuh yang bias berupa gerakan tangan dan kaki yang berulang.  
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Menurut para ahli dan peneliti bidang autisme seorang anak dinyatakan autis 

jika mempunyai kelemahan pada tiga aspek, yakni komunikasi, interaksi sosial, dan 

tingkah laku yang berulang atau imajinasi.Hasdianah H.R mengemukakan untuk 

menghindari anak dari autisme ibu hamil harus mengonsumsi makanan alami 

(tanpa campuran bahan kimia), menghindari konsumsi ikan laut sembarangan, 

menghindari vaksinasi dan imunisasi yang tidak perlu (pada anak), serta tinggal di 

tempat yang asri tanpa polusi udara.  

Beberapa terapi untuk anak autisme yang perlu diketahui Applied Behaviour 

Analysis (ABA) atau terapi Lovaas, terapi wicara, terapi okupasi, terapi perilaku, 

pendidikan khusus, dan terapi medikamentosa. (Handojo, 2007:45). 

2.1.2  Program Bantu Pembelajaran 

Program bantu pembelajaran merupakan program bantu atau media yang 

dibuat untuk mempermudah dan membantu pendidik dalam kegiatan belajar 

mengajar di kelas dengan menggunakan sebuah media bantu. Menurut Martin dan 

Briggs (1986), media adalah semua sumber yang diperlukan untuk melakukan 

komunikasi dengan siswa.Media bisa berupa perangkat keras seperti komputer, 

televisi, proyektor, dan perangkat lunak yang digunakan pada perangkat keras 

tersebut. 

Leshin, Pollock dan Reigeluth (1992) mengklasifikasikan media ke dalam 

lima kelompok, yaitu (1) media berbasis manusia (pengajar, instruktur, tutor, 

bermain peran, kegiatan kelompok field trip); (2) media berbasis cetak (buku, buku 

latihan, dan modul); 93) media berbasis visual (buku, bagan, grafik, peta, gambar, 
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transparansi, slide); (4) media berbasis audio visual, video, film, program,televisi); 

(5) media berbasis computer (pengajaran dengan bantuan komputer, interaktif 

video).  

Menutut Degeng (1989) ada lima cara untuk mengklasifikasikan media 

pengajaran untuk keperluan mendeskripsikan strategi penyampaian, yaitu (1) 

tingkat kecermatan representasi, (2) tingkat interaktif yang ditimbulkan, (3) tingkat 

kemampuan khusus yang dimiliki, (4) tingkat motivasi yang mampu ditimbulkan, 

dan (5) tingkat biaya yang diperlukan.  

Media yang digunakan dalam proses pembelajaran harus sesuai dengan tujuan 

pembelajaran yang telah ditetapkan sehingga mampu merangsang dan 

menumbuhkan minat siswa dalam belajar. Dengan demikian, akan tumbuh interaksi 

antara program bantu pembelajaran dan siswa pada akhirnya mampu mempercepat 

proses pemahaman siswa terhadap isi pembelajaran. Pembelajaran dapat dilakukan 

dalam berbagai bentuk maupun cara. Seperti diungkapkan Gagne (1985) bahwa 

pembelajaran yang efektif harus dilakukan dengan berbagai caradan menggunakan 

berbagai program bantu pembelajaran. Dalam kegiatan pembelajaran, guru harus 

memiliki kiat maupun seni untuk memadukan antara bentuk pembelajaran dan 

program bantu atau media yang digunakan sehingga mampu menciptakan proses 

pembelajaran harmonis. (Wena, 2009;10). 

2.1.3 Multimedia Interaktif 

Multimedia merupakan kombinasi teks, seni, suara, animasi, dan video yang 

disampaikan kepada pengguna dengan komputer atau peralatan manipulasi 
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elektronik dan digital yang lain. Multimedia dapat menimbulkan sensasi dasyat 

ketika pengguna menggabungkan bersama semua elemen (menggabungkan gambar 

dan animasi, mempercantik suara, membuat video klip dan informasi tekstual 

mentah). Ketika pengguna mengizinkan pengguna yang lain mengontrol elemen-

elemen tersebut terjadilah hubungan interaktif maka disebut multimedia interaktif. 

(Vaughan, 2004:2). Multimedia Interaktif adalah adanya hubungan timbal balik 

antara dua belah pihak, jika salah satu pihak memberi suatu aksi, maka pihak lain 

akan memberikan reaksi, sehingga terjadi suatu komunikasi dua arah. Elemen 

Multimedia Interaktif meliputi: 

1. Teks  

Hampir semua orang yang biasa menggunakan komputer sudah terbiasa 

dengan teks.Teks merupakan dasar dari pengolahan kata dan informasi 

berbasis multimedia. 

2. Image  

Secara umum image atau grafik adalah still image (gambar yang tidak 

bergerak/diam) seperti foto dan gambar. Manusia sangat berorientasi pada 

visual dan gambar merupakan sarana yang baik untuk menyajikan informasi. 

3. Animasi  

Animasi adalah pembentukan gerakan dari berbagai media atau objek yang 

divariasikan dengan gerakan transisi, efek-efek, juga suara yang selaras 

dengan gerakan animasi tersebut atau animasi merupakan penayangan frame-

frame gambar secara cepat untuk menghasilkan kesan gerakan  
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4. Audio  

Penyajian audio atau suara merupakan cara lain untuk lebih memperjelas 

pengertian suatu informasi. Contohnya, narasi merupakan kelengkapan dari 

penjelasan yang dilihat melalui video.Suara dapat lebih lebih menjelaskan 

karakteristik suatu gambar, misalnya musik dan suara efek (effect sound). 

5. Video  

Video merupakan sumber daya yang kaya dan hidup bagi aplikasi multimedia 

karena penyampaian yang komunikatif dibandingkan gambar biasa. 

6. Interakctive Link 

Interactive link dengan informasi yang dihubungkannya sering kali 

dihubungkan secara keseluruhan sebagai hypermedia. Secara spesifik, dalam 

hal ini termasuk hypertext (hotword),hypergraphics dan hypersound 

menjelaskan jenis informasi yang dihubungkan. 

 Aplikasi pengolah multimedia ada bermacam-macam, namun berdasarkan 

proses pembuatannya aplikasi pengolah multimedia dapat dibagi menjadi 2 

macam yaitu:  

1. Multi layer based application 

Aplikasi multi layer memungkinkan sebuah obyek memiliki track atau alur 

tersendiri terpisah dari obyek lainnya, yang memungkinkan obyek untuk 

dimanipulasi secara tersendiri terpisah dari obyek lainnya. Contoh aplikasi 
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misalnya :Macromedia Director, Flash, Swish, Adobe Premiere, After 

Effect, dan sebagainya  

2. Single Layer based application  

Berbeda dengan aplikasi multi layer, obyek yang sudah diletakkan dalam 

layer tidak memungkinkan untuk diedit, kalaupun bisa, sangat terbatas 

tidak dapat dimanipulasi secara bebas.Aplikasi semacam ini digunakan 

untuk membuat sebuah program interaktif sederhana.Misalnya untuk 

membuat VCD interaktif, DVD interaktif dan presentasi sederhana.Contoh 

aplikasinya adalah Microsoft Power Point, U-lead DVD creator, Nero 

Burning Interactive VCD creator, dan sebagainya. 

2.1.4  Metode Applied Behaviour Analysis (ABA) 

Metode Applied Behaviour Analysis (ABA) adalah metode tata laksana 

perilaku yang telah berkembang sejak puluhan tahun yang lalu.Metode ini 

didasarkan pada teori “Operant Conditioning”yang dipelopori oleh Burrhus 

Frederic Skinner (1904-1990) seorang behavioralis dari Amerika Serikat.Dasar 

teori Skinner adalah pengendalian perilaku melalui manipulasi imbalan dan 

hukuman. Skinner percaya bahwa sebenarnya orang yang telah memberinya kunci 

untuk memahami perilaku adalah Ivan Pavlov, seorang fisiolog Rusia dengan 

teorinya Classical Conditioning.Modifikasi perilaku (behavior modification) pada 

mulanya merupakan cara untuk melatih hewan percobaan dengan menggunakan 

imbalan dan hukuman secara sistematis, namun seperempat abad belakangan ini 

telah berkembang menjadi pendekatan ilmu pendidikan (pedagogical approach) 
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yang sangat jelas dan efektif. Ivan Lovaas adalah seorang psikolog klinis, yang 

sejak tahun 1964 menggunakannya dalam upaya membantu anak-anak yang 

mengalami gangguan perkembangan, lalu ia mencoba menggunakan metode ini 

untuk melatih anak-anak autis di UCLA Amerika Serikat.  Karena 

keberhasilannya Lovaas mulai mempromosikan metode ini, sehingga metode ini 

lebih dikenal dengan Metode Lovaas. 

ABA termasuk salah satu terapi yang dinilai efektif guna mengurangi 

agresivitas pada diri anak autis, yang cenderung hiperaktif serta gampang 

mengamuk.Penerapan terapi ABA anak diberi pelatihan khusus, ketika berhasil 

memperoleh suatu pencapaian dalam pelatihan, anak diberi semacam positive 

reinforcement (berupa hadiah, pujian, ataupun pelukan). (Hani’ah, 

2015;42).Kaidah-kaidah yang mendasari terapi ABA adalah perilaku atau 

behavior, yang artinya semua tingkah laku atau tindakan seseorang dapat dilihat, 

didengar serta dirasakan oleh orang lain dan diri sendiri. Timbulnya suatu perilaku 

selalu didahului suatu sebab atau antecedent, kemudian suatu perilaku akan 

memberikan akibat atau consequence, maka diperoleh rumusan antecedent – 

behavior – consequence.Ada kaidah lain yang sejalan dalam pelaksanaan terapi 

perilaku, yaitu suatu perilaku jika diberi reinforcement (imbalan yang tepat) akan 

semakin sering dilakukan, dan sebaliknya jika suatu perilaku tidak diberi imbalan 

maka perilaku tersebut akan terhenti. Diperoleh rumusan (1) perilaku + imbalan = 

terus dilakukan, (2) perilaku – imbalan = akan terhenti.Istilah – istilah yang 

dipakai dalam terapi ABA meliputi : 
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1. Instruksi  

Instruksi yaitu kata perintah yang diberikan kepada anak pada suatu proses 

terapi. Instruksi kepada anak harus S-J-T-T-S: SINGKAT – JELAS – 

TEGAS – TUNTAS – SAMA.  

2. Prompt 

Prompt yaitu bantuan atau arahan yang diberikan kepada anak apabila anak 

tidak memberikan respon terhadap instruksi. 

3. Reinforcement atau Imbalan  

Reinforcement atau Imbalan adalah hadiah atau penguat suatu perilaku agar 

anak mau melakukan terus dan menjadi mengerti pada konsepnya.Imbalan 

harus terkesan sebagai UPAH bukan sebagai SUAP. 

4. Aktivitas terkecil dari perilaku 

Setiap perilaku tertentu (misalnya mengambil bola merah di atas meja) 

harus dipecahkan menjadi aktivitas terkecil, yaitu pertama kali diajarkan 

konsep “ambil” kemudian konsep bentuk “bola” lalu konsep warna 

“merah”, konsep “diatas-dibawah” kemudian identifikasi “meja”. Apabila 

masing-masing telah dikuasai anak secara baik, maka mulai digabungkan. 

Dimulai dengan penggabungan “ambil bola” lalu “ambil bola merah”, dst 

5. Achieved atau disingkat A 

Adalah bila anak merespon suatu intruksi terapisdengan benar dan mandiri 

(tanpa promt). 
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6. Mastered 

Diberikan apabila anak berhasil merespon dengan benar 3 instruksi pertama 

secara berturut-turut dari 3 orang terapis (dalam waktu yang berlainan). 

7. Maintenance atau pemeliharaan  

Tahapan program setelah anak mampu menguasai suatu instruksi. 

8. R+ ITEMS 

Semua benda (makanan, minuman, mainan, barang kesukaan anak), situasi 

atau aktivitas yang disukai anak dan dapat dijadikan imbalan. 

9. ITEMS  

Semua benda, situasi dan aktivitas yang tidak disukai anak. 

10. Mild Disruptive Behaviour (MDB) 

Perilaku aneh yang ringan akan tetapi cukup mengganggu proses terapi dan 

pergaulan sosial, sehingga perlu dihilangkan agar tidak merugikan anak 

(waktu dewasa kelak).  

11. Tantrum atau mengamuk 

Perilaku anak yang hebat dan merusak.Jika menyerang orang atau barang 

disebut agresif dan jika menyakiti diri sendiri disebut self-abuse. 

12. Echolalia atau membeo 
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Kemampuan anak untuk menirukan kata atau kalimat bahkan nyanyian, 

akan tetapi tanpa mengerti artinya, sehingga mampu menggunakannya 

untuk berkomunikasi dengan orang lain. (Handojo, 2003: 57-58). 

Cara mengaplikasikan Terapi ABA yakni sebelum memulai, orang tua dan 

terapis biasanya membicarakan persiapan untuk memulai terapi. Karena metode 

ini tidak dapat ditangani sendiri, sebaiknya suatu tim dibentuk dengan serangkaian 

jadwal yang akan dilalui sang anak. Dalam mengerjakan metode ABA, anak akan 

dituntut waktu belajar tidak kurang dari 40 jam per minggu, dan adanya suatu tim 

terapis dan orang tua yang dijadwalkan bergantian memberikan drill, dan biasanya 

pertemuan rutin 2-3 minggu sekali oleh anggota tim untuk membahas segala 

sesuatu yang dialami bersama anak termasuk memastikan instruksi dan program 

yang dipakai selalu sinkron. (Maulana, 2007:59). 

Teknik metode ABA antara lain : 

1. Kepatuhan dan kontak mata adalah kunci masuk ke metode ABA. 

2. One-on One, adalah suatu terapis untuk satu anak.  

3. Siklus dari Discrete Trial Training, dimulai dengan instruksi dan diakhiri 

dengan imbalan.  

4. Fading, adalah mengarahkan anak ke target dengan prompt penuh, dan 

semakin lama prompt semakin dikurangi secara bertahap sampai akhirnya 

anak mampu melakukan tanpa prompt.  
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5. Shaping, adalah mengajarkan suatu perilaku melalui tahap-tahap 

pembentukan yang semakin mendekati respon yang dituju. 

6. Chaining, adalah mengajarkan suatu perilaku yang kompleks yang dipecah 

menjadi aktivitas-aktivitas kecil disusun menjadi rangkaian atau untaian 

secara berurutan.  

7. Discrimination training, adalah tahap identifikasi item dimana disediakan 

item pembanding. Kedua item diacak tempatnya, sampai anak mampu 

membedakan mana item yang harus diidentifikasi sesuai instruksi.  

8. Mengajarkan konsep WARNA, BENTUK, ANGKA, HURUF, dll. 

(Handojo, 2003: 60-61) 

2.1.5 Pembelajaran Berbasis TIK (Teknologi Informatika Komputer) 

Pembelajaran berbasis komputer adalah pembelajaran yang menggunakan 

komputer sebagai alat bantu. Melalui pembelajaran ini bahan ajar yang disajikan 

melalui media komputer sehingga kegiatan proses belajar mengajar menjadi lebih 

menarik dan menantang bagi siswa, khususnya siswa yang memiliki kebutuhan 

khusus. Dengan rancangan pembelajaran komputer yang bersifat interaktif, akan 

mampu meningkatkan motivasi siswa dalam belajar.  

2.1.5.1 Model Pembelajaran Berbasis Komputer  

  Menurut Simon (dalam Wankat dan Oreovocz, 1995) terdapat tiga  

modelpenyampaian materi pembelajaran berbasis komputer, yaitu sebagai berikut:  
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1. Latihan dan praktik. Siswa diberikan pertanyaan atau permasalahan   

untuk dipecahkan kemudian komputer akan memberi umpan balik atas 

jawaban yang diberikan siswa. 

2. Tutorial. Model pembelajaran berbasis komputer ini menyediakan 

rancangan pembelajaran yang kompleks berisi materi pembelajaran, 

latihan yang disertai umpan balik. 

3. Simulasi. Model pembelajaran ini menyajikan pembelajaran dengan sistem 

simulasi yang berhubungan dengan materi yang dibahas.  

2.1.5.2 Peranan Media dalam Pembelajaran  

Secara umum beberapa isi pembelajaran memuat prinsip-prinsip atau 

konsep cukup rumit dan abstrak. Permasalahan yang sangat rumit dan kompleks 

bagi siswa yang memiliki kemampuan yang sedang-sedang saja, tentu akan 

membutuhkan waktu yang lama untuk mempelajarinya. Untuk bisa memahami 

dengan cepat, mudah dan benar konsep dalam pembelajaran yang sifatnya bstrak, 

rumit dan kompleks memerlukan multimedia (program komputer) yang sesuai 

dengan isi pembelajaran tersebut.  

Gambar-gambarmultimedia melalui komputer akan berusahasecermat dan 

senyata mungkin melukiskan konsep dalam suatu pembelajaran yabg bersifat 

abstrak dan kompleks menjadi sesuatu yang nyata, sederhana, sistematis dan 

sejelas mungkin. Dengan demikian, penggunaan pembelajaran melalui komputer 

dalam pembelajaran akan membuat kegiatan pembelajaran berlangsung secara 
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tepat guna dan berdaya guna sehingga pemahaman siswa dapat tercai.(Wena, 

2009:204) 

Menurut Wankat dan Oreonovicz (1993) menjelaskan bahwa keuntungan 

utama pembelajaran berbasis komputer adalah memberi kemudahan bagi guru 

dalam dalam mengembangkan materi lebih lanjut. Pembelajaran berbasis 

komputer  memiliki beberapa keuntungan antara lain sebagai berikut:  

1. Dapat merangsang siswa untuk mengerjakan latihan karena tersedianya 

animasi grafis, warna dan musik.  

2. Kendali berada pada siswa sehingga kecepatan belajar dapat disesuaikan 

dengan tingkat kemampuan.  

  Pembelajaran berbasis komputer juga memiliki beberapa kelemahan, antara 

lain:  

1. Jika tampilan fisik isi pembelajaran tidak dirancang dengan baik atau hanya 

merupakan tampilan seperti pada buku teks biasa, pembelajaran tidak akan 

mampu meningkatkan pemahaman siswa dalam belajar.  

2. Guru yang tidak memahami aplikasi program komputer tidak dapat 

merancang pembelajaran lewat media komputer, ia harus bekerja sama 

dengan ahli programmer computer grafis, juru kamera, dan teknisi 

komputer. 
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2.1.6 Desain Pembuatan Aplikasi Flash 

2.1.6.1Identifikasi Program 

Pada tahap ini peneliti melakukan identifikasi program, membuat 

flowchart, membuat storyboard dan pemrograman. Identifikasi program meliputi 

identifikasi dari judul, materi, tujuan, dan sasaran dari program bantu 

pembelajaran disesuaikan dengan program yang akan dibuat. identifikasi program 

juga dilihat dari materi, desain tampilan, bahasa, ilustrasi, audio dan animasi yang 

disesuaikan dengan media pebelajaran yang cocok untuk anak autis.  

2.1.6.2  Pembuatan Flowchart 

Setelah program diidentifikasi langkah selanjutnya adalah pembuatan 

flowchart untuk menggambarkan alur program. Flowchart dari 

mediapembelajaran yang akan dibuat terangkum dalam diagram alir pada gambar 

2.1 berikut. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 Flowchart Program bantu pembelajaran 
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2.1.6.3  Pembuatan Storyboard 

          Untuk memberikan penjelasan secara lebih lengkap dari apa yang terdapat 

pada setiap alur di dalam flowchart dibuat storyboard dari program bantu 

pembelajaran. Storyboard untuk tampilan awal atau beranda dapat dilihat pada 

gambar 2.2 berikut ini. 

 

 

  

 

 

 

                                        Gambar 2.2 Storyboard Beranda 

 

Untuk storyboard menu dapat dilihat pada gambar 2.3 berikut.Menu dibawah 

adalah materi dalam satu semester.Menu 1 bagian tubuh hewan, menu 2 tempat 

hidup hewan dan menu 3 pertumbuhan pada hewan. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.3 Storyboard Menu 
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Storyboard untuk contoh submenu Bagian tubuh hewan  dapat dilihat pada 

gambar 2.4 berikut. Isi submenu bagian tubuh hewan, tempat hidup hewan dan 

pertumbuhan pada hewan berisi sama yakni mari belajar dan mari berlatih.  

 

 

 

 

 

 

                       Gambar 2.4 Storyboard contoh submenu Mari Belajar   

Storyboard untuk profil, mari belajar, mari berlatih dan petunjuk dapat dilihat 

pada gambar 2.5 berikut. 

 

 

 

 

  

 

                    Gambar 2.5 Profil, Mari belajar, Mari berlatih dan Petunjuk 
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2.2 Kajian Penelitian yang Relevan  

1.  Penelitian yang dilakukan oleh Budiyanto (2011) yang berjudul 

“Pengembangan Aplikasi Terapi Multimedia Interaktif Anak Autis dengan 

Metode Lovaas”. Hasil penelitian menunjukkanaplikasi ini bisa dijadikan 

media pembantu terapi multimedia untuk anak autis. Penggunaan aplikasi 

juga tidak terlalu sulit sehingga guru pendamping merasa termudahkan 

dengan adanya aplikasi ini. 

2. Penelitian yang dilakukan Rizal Hendrawan (2010) dalam penelitiannya 

yang berjudul “CD Multimedia Interaktif Komunikasi Visual untuk Anak 

Penderita Autis”. Hasil yang diperoleh adalah aplikasi multimedia yang 

menggunakan Macromedia Flash sebagai program bantu pembelajaran 

interaktif untuk anak-anak penderita autis usia 6-12 tahun selain kertas 

bergambar dan alat-alat konvensional lainnya. Melalui media ini proses 

komunikasi visual kepada anak autis lebih mudah dan menarik dengan 

adanya gambar-gambar dan warna-warna yang menarik sehingga tujuan dari 

penyampaian komunikasi visual bisa tercapai. Aplikasi digunakan untuk 

mempermudah pembimbing dalam menyampaikan komunikasi visual 

kepada anak penderita autis. 

3. Penelitian yang dilakukan oleh  (2011) yang berjudul“Aplikasi Terapi untuk 

Anak Autis dengan Metode Lovaas Berbasis Multimedia Interaktif”. Hasil 

penelitian menunjukkan aplikasi berjalan dengan baik dan sesuai dengan 

aturan yang ditentukan sehingga dapat diterapkan dan dijadikan sebagai alat 

atau media terapi alternatif dalam penanganan anak penderita autisme. Anak 
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cepat menangkap pesan dari lawan bicara, mereka jauh lebih mudah bisa 

diarahkan dan bisa fokus. Aplikasi dijadikan alternatif ditengah tengah 

program terapi yang berbasiskan multimedia lainnya. Tampilan dan warna 

yang dipakai adalah warna-warna kesukaan anak-anak dan bisa menjadi alat 

daya tarik perhatian penderita autisme. Aplikasi menggabungkan beberapa 

modul yang dipakai dalam kurikulum terapi yang menggunakan Metode 

Lovaas, sehingga dari segi efisiensi dan efektifitas aplikasi ini cukup efisien 

dan efektif. Anak autis tidak akan mudah bosan saat menjalankan aplikasi 

ini. 
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2.3 Kerangka Berfikir 

Bisa digambarkan kerangka berfikir seperti berikut, diperoleh dari kajian 

teori dan masalah yang ada : 

 

 

 

    

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.6 Kerangka Berfikir 

Masalah :   Anak kurang paham pengajaran konvensional karena terlalu monoton dan 

membosankan. Ketidakefektifan metode pembelajaran dikelas 

Bidang persepsi, sensori, 

emosi dan intelektual 

Komunikasi sosial, bicara 

dan ketrampilan berbahasa 

Pembuatan 

Multimedia Interaktif 

Tools : Adobe Flash 

Metode : Eksperimen 

Applied Behaviour 

Analisys/Metode 

Lovaas 

Teks 

Gambar 

Animasi 

Implementasi 

Variabel : siswa pintar kelas 

VIII SLB Negeri Semarang 

Hipotesis 

- Meningkatkanpemahamann siswa 

SLB penderita autis terhadap 

pelajarannya. 

- Mengetahui efektivitas program 

bantu jika diterapkan ke siswa 

ti
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 Berdasarkan kerangka berfikir pada gambar 2.6 menunjukkan bahwa 

pembelajaran Ilmu Pengetahuan Alam (IPA)  pada siswa pintar autis kelas VIII 

SLB masih terkendala pada pemahaman siswa autis di bidang persepsi, sensori, 

kognisi, emosi, intelektual dan masih kurangnya komunikasi sosial, bicara dan 

ketrampilan berbahasa. Hal ini dikarenakan siswa autis mengalami keterbatasan 

dalam mengolah informasi berupa materi pelajaran.  

 IPA merupakan mata pelajaran yang diajarkan pada siswa SLB untuk 

meningkatkan kemampuan siswa dalam berkomunikasi atau berbicara tentang 

ilmu pengetahuan alam sekitar (ilmu yang diketahui siswa di alam sekitar). 

Mengembangkan keterampilan proses untuk menyelidiki alam sekitar, sehingga 

siswa autis bisa mendeskripsikan apa yang ada di sekelilingnya. Maka dari itu 

dikembangkan suatu program bantu pembelajaran berupa multimedia interaktif 

yang diharapkan bisa membantu guru dalam menyampaikan materi. Program 

bantu pembelajaran yang dibuat menggunakan metode applied behaviour analisys 

(ABA) atau sering disebut metode Lovaasdilengkapi dengan teks, gambar, dan 

animasi. 

Multimedia Interaktif ini diimplementasikan pada siswa pintar autis kelas 

VIII SLB. Penggunaan program bantu berupa multimedia interaktif diharapkan 

dapat meningkatkanpemahamann siswa SLB penderita autis terhadap 

pelajarannya. Serta mengetahui keefektivitasan program bantu jika diterapkan ke 

siswa. Program bantu pembelajaran ini dilengkapi dengan teks, gambar, dan 

animasi.  
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2.4 Hipotesis 

 Berdasarkan penelitian terdahulu, latar belakang teoritis dan kerangka 

berfikir yang ada, hipotesis tindakan pada penelitian ini adalah penerapan 

multimedia interaktif berbasis flash dapat meningkatkan pemahaman siswa autis 

dan tercapainya keefektivitasan penggunaan program bantu pembelajaran.  
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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Simpulan 

Hasil penelitian pengembangan program bantu pembelajaran dengan 

melakukan penelitian eksperimen yang menerapkan pembelajaran dengan media 

pembelajaran multimedia interaktif berbasis TIKuntuk siswa autis dapat 

disimpulkan sebagai berikut.  

1. Rata-rata pra penggunaan multimedia interaktif diperoleh nilai 81,4 

sedangkan rata-rata nilai pasca penggunaan multimedia interaktif 

diperoleh nilai 90,4. Selisih nilai pra dan pasca digunakannya multimedia 

interaktif sebesar 9,0. Perolehan nilai semua siswa mengalami 

peningkatan.Terjadi peningkatkan pemahaman siswa SLB penderita autis. 

2. Efektifitas penggunaan program bantu berdasarkan perhitungan rata-rata 

gain ternormalisir hasilnya adalah 0,48 termasuk dalam interpretasi 

sedang, dapat dinyatakan efektifitas multimedia interaktif mata pelajaran 

IPA untuk siswa autis kelas 8 SLB adalah sedang. 
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5.2    Saran  

Ada beberapa saran berdasarkan penelitian yang telah dilakukan. Antara 

lain sebagai berikut.  

1. Kegiatan belajar mengajar dengan program bantu pembelajaran 

multimedia interaktif ini sebaiknya guru menguasai TIK agar saat 

menjelaskan materi, guru mengetahui bagaimana menggunakan program 

bantu pembelajaran ini.  

2. Perlu peningkatan sarana dan prasarana untuk menunjang aktivitas belajar 

mengajar siswa di kelas agar lebih tertarik.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

72 



DAFTAR PUSTAKA 

 

Andi. 2004. Macromedia Flash Mx. Yogyakarta: Andi Offset 

Arikunto, Suharsimi. 2006. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik. 

Jakarta: PT. Rineka Cipta 

Hani’ah, Munal. 2015. Kisah Inspirtaif Anak-anak Autis Berprestasi. Yogyakarta: 

DIVA Press 

Handojo. 2003. Autisma: Petunjuk Praktis dan Pedoman Materi Untuk Mengajar 

Anak Normal, Autisdan Perilaku Lain. Jakarta: PT. Bhuana Populer 

Hendrawan, Rizal. 2010. CD Multimedia Interaktif Komunikasi Visual Untuk 

Anak Penderita Autis.Skripsi-UNS Surakarta 

Maulana, Mirza. 2008. Anak Autis (Mendidik Anak Autis dan Gangguan Mental 

Lain Menuju Anak Cerdas dan Sehat). Yogyakarta: Ar-ruz Media 

Group 

Mulyadi, Kresno dan Sutadi, Rudy. 2014. Autism is Curable. Jakarta: PT. Elex 

Media Komputindo 

Pramono, Andi. 2004. Presentasi Multimedia dengan Macromedia Flash. 

Yogyakarta: Andi Offset 

Sugiyono. 2012. Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kualitatif, 

Kuantitatif, dan R&D). Bandung: Alfabbeta 

Syahreza, Muhammad. 2011. Aplikasi Terapi Untuk Anak Autis Dengan Metode 

Lovaas Berbasis Multimedia Interaktif. Skripsi-UIN 

SyarifHidayatullah Jakarta 

Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003.Sistem Pendidikan 

Nasional. 8 Juli 2003  

Vaughan, Tay. 2004.Multimedia Making It Work. Yogyakarta: Andi Offset 

73 



 
 

 
 

Wena, Made. 2009. Strategi Pembelajaran Inovatif Kontemporer. Jakarta: 

PT.Bumi Aksara 

Winarti, Wiwik dan Sunarto, Widha. 2009. Ilmu Pengetahuan Alam.Jakarta:Mefi 

Caraka 

Yanto, Budi. 2011. Pengembangan Aplikasi Terapi Multimedia Interaktif Anak 

Autis Dengan Metode Lovaas.Skripsi-UIN Sultan SyarifKasim Riau 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

74 


