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SARI 

Nur Islami, Hani. 2018. Pengetahuan dan Keterampilan Anak Autis Dalam 

Menyelamatkan Diri Dari Bencana Gempa Bumi Melalui Terapi Permainan 

Simulasi Bencana Gempa Bumi. Skripsi. Semarang: Jurusan Geografi, Fakultas 

Ilmu Sosial, Universitas Negeri Semarang. Pembimbing: Prof. Dr. Dewi Liesnoor 

S, M.Si. 

Kata Kunci: Pengetahuan, Keterampilan, Gempa Bumi, Autis. 

Program Pendidikan Pengembangan Kemandirian atau Pendidikan 

Menolong Diri Sendiri (PMDS) melalui media edukasi yang khusus diupayakan 

untuk menolong anak autis sangatlah penting. Bagi siswa autis untuk melakukan 

mitigasi bencana gempa bumi di dalam maupun di luar kelas ketika terjadi 

bencana gempa bumi bukanlah hal yang mudah, karena mereka lebih bergantung 

pada orang lain dalam keadaan darurat, ketergantungan terhadap orang lain dan 

kurangnya kemampuan dalam menghadapi bencana gempa bumi menyebabkan 

anak menjadi pasif dan pasrah terhadap orang, masalah tersebut menyebabkan 

mereka rentan menjadi korban, untuk itu anak perlu diberikan suatu media 

pembelajaran agar dapat meningkatkan pengetahuan dan keterampilan anak autis 

dalam menyelamatkan diri dari bencana gempa bumi serta untuk membuat mereka 

aktif dalam melakukan mitigasi bencana gempa bumi secara mandiri tanpa 

dibantu orang lain. Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui aktivitas 

anak autis dalam proses terapi permainan simulasi bencana gempa bumi dan 

mengetahui pengetahuan dan keterampilan siswa autis dalam menyelamatkan diri 

dari bencana gempa bumi. 

 Metode penelitian yang digunakan adalah eksperimen. Populasi dalam 

penelitian ini adalah seluruh siswa autis di SLB Negeri Pembina Yogyakarta. 

Sampel diambil dengan teknik purposive sampling, yaitu teknik pengambilan 

sampel dengan karakteristik tertentu yaitu siswa autis yang sudah sapat membaca, 

menulis dan memahami perintah dasar. Sehingga diperoleh jumlah sampel yaitu 7 

siswa autis di jurusan klasik. Teknik pengambilan data yang digunakan adalah 

teknik observasi dan teknik tes. Teknik analisis data yang digunakan adalah teknik 

analisis deskriptif persentase dan komparatif.  

 Hasil analisis menunjukkan pengetahuan dan keterampilan siswa autis 

dalam menyelamatkan diri dari bencana gempa bumi melalui permainan simulasi 

bencana gempa bumi dinilai dari 2 aspek yaitu pengetahuan, dan keterampilan. 

Pada aspek pengetahuan terdapat peningkatan sebesar 3 dengan persentase 25% 

untuk aspek pegetahuan dan 19 untuk aspek keterampilan dengan persentase 92%.   

 Berdasarkan hasil penelitian disimpulkan bahwa terapi permainan simulasi 

bencana gempa bumi dapat meningkatkan pengetahuan dan keterampilan siswa 

autis dalam menyelamatkan diri dari bencana gempa bumi. Saran dari peneliti, 

kegiatan pembelajaran menyelamatkan diri dari bencana gempa bumi perlu 

dilaksanakan rutin di Sekolah guna mengurangi ancaman dan meningkatkan 

kesiapsiagaan siswa dalam menghadapi bencana di masa yang akan datang.  



ix 

ABSTRACT 

Nur Islami, Hani. 2018. Knowledge and skills in surviving earthquakes through 

simulation games. Essay. Semarang: Department of Geography, Faculty of Social 

Sciences, Semarang State University. Supervisor: Prof. Dr. Dewi Liesnoor S, 

M.Si. 

Keywords: Knowledge, Skill in surviving, earthquakes, autism. 

The Education Program for the Development of Self-Reliance or Self-

Help Education (PMDS) through educational media specifically sought to help 

autistic children is very important. For autistic students to mitigate earthquake 

disasters inside and outside the classroom when an earthquake strikes is not easy, 

because they are more dependent on others in emergencies, dependence on others 

and lack of ability to deal with earthquakes causes children being passive and 

resigned to people, these problems cause them to be vulnerable to being 

victimized, for that children need to be given a learning media in order to increase 

the knowledge and skills of autistic children in escaping earthquakes and to make 

them active in mitigating earthquake disasters independent without help from 

others. The purpose of this study was to find out the activity of autistic children in 

the process of therapy for earthquake disaster simulation games and to find out the 

knowledge and skills of autistic students in saving themselves from earthquake. 

 The research method used is experiment. The population in this study were 

all autistic students at the Yogyakarta State Trustees SLB. Samples were taken by 

purposive sampling technique, namely sampling techniques with certain 

characteristics, namely autistic students who have been able to read, write and 

understand basic commands. So that the number of samples obtained is 7 autistic 

students in the classical department. The data collection techniques used are 

observation techniques and test techniques. The data analysis technique used is 

descriptive and comparative analysis techniques. 

The results of the analysis show that the knowledge and skills of autistic 

students in surviving the earthquake through earthquake simulation games were 

assessed from two aspects, namely knowledge and skills. In the knowledge aspect 

there is an increase of 3 with a percentage of 25% for knowledge aspects and 19 

for skills aspects with a percentage of 92%. 

Based on the results of the study concluded that the therapy of earthquake 

disaster simulation can improve the knowledge and skills of autistic students in 

saving themselves from earthquake. Suggestions from researchers, earthquake 

rescue learning activities need to be carried out routinely in schools to reduce 

threats and improve student preparedness in facing future disasters. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia memiliki kondisi geografis, 

geologi, hidrologis, dan demografis yang memungkinkan terjadinya bencana, baik 

yang disebabkan oleh faktor alam, faktor non alam  maupun faktor manusia yang 

menyebabkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan,  kerugian 

harta benda, dan dampak psikologis yang dalam keadaan tertentu dapat 

menghambat pembangunan nasional (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 

24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana). 

Salah satu bencana besar yang sering terjadi di Indonesia adalah gempa bumi. 

Gempa bumi merupakan salah satu di antara bencana alam yang mengerikan 

karena tidak dapat diprediksi. Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) 

merupakan daerah yang rawan terjadi bencana alam seperti gempa bumi, hal ini 

karena wilayah Yogyakarta secara geologis terletak pada cekungan yang sudah 

terisi oleh material vulkanik gunung api, pada bagian Utara dibatasi oleh Gunung 

Merapi yang terkadang menunjukan aktivitas sebagai akibat dari munculnya 

magma melalui lubang kepundan, sedangkan pada bagian Selatan terdapat zona 

patahan subduksi atau pertemuan antara Lempeng Eurasia dengan Lempeng Indo-

Australia yang berjarak 300 kilometer dari Pantai Selatan yang hingga saat ini 

sering menunjukkan aktivitas dengan ditandai adanya gempa-gempa mikro di 

sekitar zona tersebut (Haifani, 2008). 
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Gempa tektonik melanda Yogyakarta sekitar pukul 05.55 WIB pada tanggal 

27 Mei 2006. Gempa dengan kekuatan 5,9 Skala Richter berlangsung selama 57 

detik tersebut menarik perhatian dunia karena bukan hanya mengalami kerugian 

material saja tetapi juga korban jiwa. Menurut data dari United States Geological 

Survey lebih dari 6.000 orang tewas serta lebih dari 300.000 keluarga kehilangan 

tempat tinggal. Kurangnya pengetahuan dan kesiapsiagaan masyarakat dalam 

mengantisipasi bencana merupakan salah satu faktor yang dapat memicu 

banyaknya korban jiwa akibat bencana alam maka perlu adanya peningkatan 

pemahaman terhadap bencana yang harus ditanamkan kepada masyarakat umum. 

Kecamatan Giwangan terletak di Selatan Kota Yogyakarta, berbatasan 

dengan Kabupaten Bantul yang rawan terhadap bencana gempa bumi. Salah satu 

Sekolah Luar Biasa di Kecamatan Giwangan adalah SLBN Pembina Yogyakarta. 

SLBN Pembina memiliki siswa berkebutuhan khusus dengan jumlah 230 siswa 

yang didalamnya terdapat kurang lebih 17 siswa dengan berkebutuhan khusus 

autisme.  

Peningkatan pemahaman terhadap bencana dapat dilakukan melalui 

pendidikan kebencanaan. Anak berkebutuhan khusus apabila dihadapi dengan 

suatu bencana maka akan memilih dua alternatif, yaitu tetap berdiam diri atau 

mencoba menghilangkan ketegangan (Rinanda, 2013:165). Anak berkebutuhan 

khusus juga memiliki hak untuk mendapatkan edukasi mitigasi bencana seperti 

anak-anak normal lainnya. Menurut UU No. 19 tahun 2011 tentang Pengesahan 

Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas, penyandang disabilitas 
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memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan dan pelayanan sosial dalam 

rangka kemandirian serta dalam keadaan darurat. 

Program pendidikan pengembangan kemandirian atau Pendidikan Menolong 

Diri Sendiri (PMDS) melalui media edukasi yang khusus diupayakan untuk 

menolong anak berkebutuhan khusus dalam menghadapi bencana gempa bumi 

sangatlah sedikit. Kurangnya media edukasi ini meliputi keterampilan untuk 

mengenali, mencegah, dan melarikan diri dari situasi bahaya, serta keterampilan 

berkomunikasi untuk melaporkan diri dari situasi atau kejahatan yang terjadi 

terhadap mereka. Salah satu jenis anak berkebutuhan khusus yang rentan menjadi 

korban bencana adalah anak autis. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik 

(BPS) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) diperkirakan jumlah anak autis di 

Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) saat ini terdapat 267 anak penderita autis.  

Anak autis lebih bergantung pada orang lain dalam keadaan darurat, 

ketergantungan terhadap orang lain dan kurangnya kemampuan dalam 

menghadapi bencana sering menyebabkan anak autis menjadi pasif dan pasrah 

terhadap orang, masalah tersebut yang menyebabkan mereka rentan menjadi 

korban. Maka perlu adanya tindakan untuk menolong anak autis dalam 

menyelamatkan diri dari bencana gempa bumi agar anak lebih memiliki 

kesempatan untuk memperoleh petunjuk-petunjuk langsung untuk mengatasi 

bencana gempa bumi karena pada dasarnya anak autis memiliki tingkat 

kemampuan yang rendah baik itu kemampuan dalam pengetahuan, maupun 

keterampilan dalam menghadapi bencana sehingga anak masih sangat bergantung 

terhadap orang lain yang menyebabkan anak autis rentan menjadi korban.  
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Masalah tersebut yang menyebabkan anak kurang memahami bagaimana 

upaya penyelamatan diri yang benar dalam menghadapi bencana gempa bumi 

karena bagi siswa autis melakukan mitigasi di dalam kelas ketika terjadi bencana 

gempa bukanlah hal yang mudah, terlebih lagi siswa dengan berkebutuhan khusus 

autisme cenderung lebih memiliki gangguan dalam berkomunikasi, sehingga 

mereka lebih mudah apabila diberikan contoh terlebih dahulu sebelum melakukan 

aktivitas didalam pembelajaran dan dapat dikatakan mereka lebih pasif didalam 

pembelajaran. 

Anak autis lebih senang bermain karena pada dasarnya mereka memiliki 

permasalahan yang seolah-olah anak hidup dan memiliki dunia bermain sendiri. 

Anak dengan autis lebih senang bermain dan cepat menangkap hal maupun 

intruksi yang didapat karena dalam proses terapi subjek tidak merasa bahwa 

dirinya sedang diterapi melainkan merasa sedang bermain. Karena bermain 

merupakan kegiatan yang dapat meningkatkan kegembiraan dan berhubungan 

dengan emosi anak, sehingga anak lebih mudah fokus  dalam kegiatan. 

Menurut Indriyani (2011:9) metode play therapy atau terapi bermain adalah 

penggunaan media permainan (alat dan cara bermain) dalam pembelajaran pada 

anak berkebutuhan khusus yang bertujuan untuk mengurangi atau menghilangkan 

gangguan-gangguan serta penyimpangan-penyimpangan seperti gangguan fisik, 

mental, sosial, sensorik, dan komunikasi sehingga akan lebih mudah untuk 

ditangkap dan dimengerti oleh anak autis yang memiliki ganggan sensorik, 

gangguan perilaku dan emosi. Menggunakan metode terapi bermain anak tidak 

memiliki beban dalam mempelajari suatu hal karena metode ini menekankan 
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permainan pada setiap materi pembelajarannya sehingga materi yang diajarkan 

pada anak akan lebih mudah mereka tangkap dan dimengerti oleh anak autis yang 

memiliki keterlambatan dalam berfikir. Melalui terapi bermain anak-anak dibantu 

untuk mengimajinasikan peristiwa bencana gempa bumi dan dilatih untuk bisa 

menyelamatkan diri dari bencana secara mandiri yang diberikan lewat media 

permainan.  

Bermain mempunyai fungsi dalam mempengaruhi aspek fisik motorik kasar 

maupun halus, serta perkembangan sosio emosi dan kepribadian anak. Sehingga 

media permainan dapat digunakan untuk mengarahkan anak maupun memberikan 

pembelajaran melalui perantara media permainan. Salah satu permainan yang 

dapat membantu anak autis dalam menyelamatkan diri dari bencana adalah 

permainan simulasi bencana gempa bumi. Permainan simulasi bencana gempa 

bumi ini merupakan permainan dimana peserta diharapkan dapat menirukan 

gerakan seseorang dalam video yang berjudul „mitigasi bencana gempa bumi‟.

Permainan simulasi bencana gempa bumi diciptakan seolah-olah siswa 

dihadapkan dengan bencana, dalam permainan tersebut siswa akan 

mempraktikkan hal-hal apa saja yang harus dilakukan pada saat terjadi gempa 

bumi sesuai dengan video mitigasi bencana gempa bumi.  

Rinanda (2013:172) menjelaskan bahwa penggunaan permainan simulasi 

tanggap bencana gempa bumi berpengaruh terhadap kemampuan mitigasi di 

dalam kelas ketika terjadi gempa bumi bagi anak berkebutuham khusus. Oleh 

karena itu, permainan simulasi bencana gempa bumi merupakan permainan yang 

sesuai dengan kondisi penderita anak autis dimana dalam menghadapi suatu 



6 

keadaan darurat anak tidak dapat menyelamatkan diri karena anak autis cenderung 

lebih membutuhkan orang lain dan apabila anak autis dihadapkan dengan suatu 

bencana maka mereka akan tetap berdiam diri dan tidak melakukan tindakan 

apapun. Sehingga diharapkan setelah dilakukan terapi permainan simulasi 

bencana gempa bumi dapat membantu anak autis dalam menyelamatkan diri dari 

bencana gempa bumi, karena di dalam beberapa kegiatan seperti menyanyikan 

lagu saat ada gempa dan menirukan gerakan sesuai dengan video anak akan lebih 

mudah untuk mempraktikkan bagaimana langkah yang benar dalam upaya 

penyelamatan diri ketika terjadi bencana gempa bumi. 

Bermula dari permasalahan tersebut maka peneliti tertarik untuk meneliti 

lebih jauh tentang peningkatan pengetahuan dan keteramilan anak autis dalam 

menyelamatkan diri dari bencana gempa bumi melalui terapi permainan simulasi 

bencana gempa bumi. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, maka rumusan 

masalah dalam penelitian ini adalah: “bagaimana terapi permainan simulasi 

bencana gempa bumi dapat meningkatkan pengetahuan dan keterampilan anak 

autis dalam menyelamatkan diri dari bencana gempa bumi?” 

1.3 Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan permasalahan di atas, tujuan yang dicapai dalam penelitian ini 

adalah:  

1. Mengetahui aktivitas anak autis dalam proses terapi permainan simulasi 

bencana gempa bumi. 
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2. Mengetahui peningkatan pengetahuan dan keterampilan menyelamatkan 

diri anak autis dari bencana gempa bumi melalui terapi permainan simulasi 

bencana gempa bumi.  

1.4 Manfaat Penelitian 

Penelitian yang akan dilakukan menghasilkan beberapa manfaat yaitu manfaat 

teoritis dan manfaat praktis: 

a. Manfaat Teoritis 

Hasil penelitian diharapkan dapat menambah teori bencana gempa bumi 

melalui permainan simulasi bencana gempa bumi, sehingga pembaca 

dapat melakukan antisispasi terhadap korban jiwa maupun materi. 

b. Manfaat Praktis 

(1) Bagi Siswa 

Hasil penelitian diharapkan dapat menambah pengalaman baru 

melalui belajar sambil bermain dengan metode permainan yang 

menyenangkan, menambah pengetahuan dan keterampilan anak autis 

dalam menghadapi bencana gempa bumi. 

(2) Bagi Sekolah 

Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan referensi baru dalam 

pembelajaran di sekolah luar biasa sehingga dapat menciptakan suatu 

pembelajaran yang menyenangkan melalui metode terapi permainan 

untuk anak berkebutuhan khusus. 
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1.5 Batasan Istiah 

1.5.1 Aktivitas  

Aktivitas adalah segala proses dalam kegiatan pembelajaran yang diikut 

sertakan dengan terjadinya perubahan tingkah laku, sebagai hasil interaksi dengan 

lingkungan (Rohani, 2004:170). Aktivitas yang dimaksud dalam penelitian ini 

adalah aktivitas visual dan aktivitas motorik siswa autis dalam proses 

pembelajaran menyelamatkan diri dari bencana gempa bumi melalui permainan 

simulasi bencana. 

1.5.2 Pengetahuan 

Pengetahuan (kognitif) berkaitan dengan kemampuan intelektual 

seseorang. Hamzah (2010:67) menjelaskan bahwa wilayah kognitif merupakan 

wilayah yang membahas tujuan pembelajaran mengenai proses pembentukan 

mental yang terdiri dari enam tingkatan mulai dari pengetahuan sampai evaluasi. 

Pengetahuan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah pengetahuan 

mengenai teknik menyelamatkan diri dari bencana gempa bumi yang terdiri dari 

mengetahui, memahami, dan menerapkan sesuai dengan tujuan ranah kognitif. 

1.5.3 Keterampilan 

Keterampilan (psikomotorik) merupakan kemampuan peserta didik yang 

berkaitan dengan gerakan tubuh atau bagian-bagiannya, mulai dari gerakan yang 

sederhana sampai dengan gerakan yang kompleks (Arifien, 2009:23). Sedangkan 

menurut Hamzah (2010:71) psikomotorik berkaitan dengan keterampilan manual 

atau motorik. Aspek psiomotorik lebih terarah pada peningkatan atau penghasilan 

stimulasi atau rangsangan terhadap kegiatan organ-organ fisik dalam belajar. 
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Keterampilan yang dimakasud dalam penelitian ini adalah keterampilan 

yang dimiliki oleh siswa autis dalam menyelamatkan diri dari bencana gempa 

bumi. 

1.5.4 Gempa Bumi 

Gempa bumi adalah peristiwa bergetarnya bumi akibat pelepasan energi 

didalam bumi secara tiba-tiba yang diakibatkan karena munculnya kerusakan pada 

benda-benda atau bangunan di permukaan bumi. Biasanya kerusakan sangat 

bergantung dengan besar dan lamanya getaran yang sampai ke permukaan bumi. 

rusaknya bangunan akibat gempa bergantung dengan kekuatan struktur bangunan 

itu sendiri (Hartuti, 2009:12). 

1.5.5 Anak Autis 

Autis didefinisikan sebagai ganguan kompleks dalam hal komunikasi, 

interaksi sosial, dan aktivitas imajinasi. Individu dengan gangguan autisme sering 

disebut memiliki dunianya sendiri, dan hal itulah yang menjadi salah satu faktor 

penyebab dirinya terlihat apatis. Tidak peduli dengan lingkungannya, dan tidak 

mampu bersosialisasi (Sampurno, 2015:1). 

Anak autis dalam penelitian ini adalah siswa autis di SLB Negeri Pembina 

Yogyakarta yang tidak memiliki kemampuan dalam berkonsentrasi, sehingga 

dalam pembelajaran diperlukan metode kusus. Metode yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah metode terapi bermain (play therapy) melalui permainan 

simulasi bencana gempa bumi. 
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1.5.6 Terapi Bermain (play therapy) 

Terapi bermain atau play therapy adalah sebuah proses terapeutik yang 

menggunakan permainan sebagai media terapi agar mudah melihat ekspresi alam 

seorang anak yang tidak bisa diungkapkannya dalam bahasa verbal karena 

permaina merupakan pintu masuk ke dalam dunia anak (Hatiningsih, 2013). 

Menurut indriyani (2011) terapi permainan adalah penggunaan media permainan 

yang berupa alat dan cara bermain dalam pembelajaran pada anak berkebutuhan 

khusus yang bertujuan untuk mengurangi atau menghilangkan gangguan atau 

penyimpangan. Gangguan dan penyimpangan tersebut berupa fisik mental, sosial, 

sensorik, dan komunikasi. 

Terapi bermain dalam perminan ini adalah menggunakan media permainan 

simulasi bencana gempa bumi. Permainan  simulasi bencana gempa bumi

merupakan permainan simulasi bencana gempa bumi yang diciptakan seolah-olah 

siswa autis telah dihadapkan dengan bencana gempa bumi, dalam permainan 

siswa akan mempraktikkan hal-hal apa saja yang harus dilakukan pada saat gempa 

bumi terjadi sesuai dengan video klip mitigasi bencana gempa bumi. Didalam 

permainan terdapat sebuah lagu simulasi dimana lirik dalam lagu tersebut berisi 

langkah-langkah mitigasi saat terjadi gempa bumi. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Kajian Pustaka 

2.1.1 Bencana Gempa Bumi 

Definisi bencana dalam Disaster Managemen – A Disaster Manager’s

Hand Book adalah suatu kejadian alam atau buatan manusia secara tiba-tiba atau 

prograsive, yang menimbulkan dampak yang dahsyat (hebat) sehingga komunitas 

(masyarakat) yang terkena atau terpengaruh harus merespon dengan tindakan-

tindakan yang luar biasa. Menurut UU No. 24 tahun 2007 tentang 

penanggulangan bencana, pengertian bencana adalah peristiwa atau rangkaian 

peristiwa yang mengancam atau menganggu kehidupan atau penghidupan 

masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam 

maupun faktor manusia sehingga menimbulkan korban jiwa manusia, kerusakan 

lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.  

Bencana merupakan fenomena yang dapat terjadi setiap saat, secara tiba-tiba 

atau melalui proses yang berlangsung secara perlahan dimanapun dan kapanpun, 

sehingga dapat menimbulkan kerugian material dan imaterial bagi kehidupan 

masyatakat (Setyowati, 2017:2). Menurut World Health Organisation (WHO) 

tahun 2002 bencana adalah setiap kejadian yang menyebabkan kerusakan, 

gangguan ekologis, hilangnya nyawa manusia, atau memburuknya derajat 

kesehatan atau pelayanan kesehatan pada skala tertentu. Menurut UU No. 24 

tahun 2007 tentang penanggulangan bencana Bab 1 Pasal 1 ayat 2, 3 dan 4 
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bencana dibedakan atas tiga kategori berdasarkan penyebabnya yaitu bencana 

alam, bencana non alam, dan bencana sosial. 

2.1.1.1 Gempa Bumi 

Gempa bumi (earthquake) adalah peristiwa pergeseran lapisan tanah di 

bawah permukaan bumi. Ketika pergeseran tersebut terjadi maka akan 

menimbulkan getaran yang disebut dengan gelombang seismic. Gempa bumi 

merupakan bencana yang diakibatkan oleh kinerja alam yang proses terjadinya 

berupa hentakan asli dari dalam bumi dan merambat melalui permukaan 

kemudian menembus bumi. Gejala lapangan akibat gempa biasanya akan terjadi 

perubahan yang tetap pada lapisan-lapisan tanah (Sukanddarumidi, 2010:44-45). 

Gempa bumi merupakan getaran atau goncangan yang terjadi karena 

pergerakan (bergesernya) lapisan batu bumi yang berasal dari dasar atau dari 

bawah permukaan bumi dan bisa juga disebabkan adanya letusan gunung api 

(Setyowati, 2016:1).  

Berdasarkan dari peristiwa yang disebabkannya gempa dapat dibedakan 

menjadi gempa tektonik, gempa vulkanik, gempa runtuhan atau gempa terban dan 

gempa buatan. Gempa bumi tektonik disebabkan oleh adanya aktivitas tektonik, 

yaitu pergeseran lempeng tektonik secara mendadak yang mempunyai kekuatan 

dari yang kecil sampai sangat besar. Daerah yang seringkali mengalami gempa 

jenis ini yaitu daerah pegunungan lipatan muda, adalah daerah gempa ini sangat 

besar, karena lapisan bumi dapat mengalami lipatan, patahan ataupun pergeseran 

Sebelum terjadi gempa bumi terdapat beberapa gejala yang muncul. Namun, 

meski sudah ada tanda-tanda semacam itu datangnya gempa tetap tidak dapat 
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diprediksi. Berikut beberapa gejala akan terjadinya gempa bumi, 1) awan lurus 

seperti tornado, awan berbentuk lurus terjadi karena adanya gelombang 

elektromagnetis dari dasar bumi sehingga mampu menarik atau menghisap daya 

listrik di awan, 2) gelombang elektromagnetis di dalam rumah, gelombang 

elektromagnetis terjadi akibat adanya patahan atau pergeseran lempeng bumi, 3) 

perilaku hewan yang gelisah, perilaku tersebut terjadi karena hewan dapat 

merasakan gelombang elektromagnetis yang ada di sekitarnya sehingga hewan 

bertingkah laku aneh atau gelisah, 4) air tanah tiba-tiba surut (Hartuti, 2009:77-

78). 

Selain itu bencana gempa bumi juga memberikan dampak yaitu dampak 

langsung dan dampak tidak lansgung. Dampak langsung dari terjadinya gempa 

bumi meliputi; 1) getaran yang berasal dari bumi, 2) bangunan yang roboh atau 

rusak yang disebabkan oleh gempa bumi, 3) pencairan tanah (liquefacton) yang 

berupa penurunan volume tanah/pasir dan peningkatan tekanan air pori, 4) tanah 

longsor dan tsunami. Adapaun dampak tidak langsung akibat gempa bumi dapat 

berupa; 1) kelumpuhan atau gangguan ekonomi, 2) merebaknya penyakit, dan 3) 

kebakaran. Dampak tidak langsung merupakan efek sosial setelah terjadinya 

gempa bumi. 

2.1.1.2 Antisipasi Terhadap Gempa Bumi 

Badan Nasional Penanggulangan Bencana (2012) menguraikan beberapa 

aktivitas yang perlu dilakukan dalam rangka mengantisipasi bencana gempa bumi. 

Antisipasi dilakukan baik sebelum, saat, dan sesudah terjadi gempa bumi. Namun 

demikian, aktivitas yang lebih spesifik yang terkait dengan pengurangan risiko 
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bencana (PRB) dibahas dalam standar operasional prosedur (SOP). Di samping 

antisipasi sebelum, saat, dan sesudah gempa bumi terjadi dilakukan, ada beberapa 

hal yang bermanfaat untuk mengurangi risiko bencana gempa bumi yang dapat 

dilakukan sebelum bencana gempa bumi terjadi (Setyowati, dkk 2016:4-6). 

(1) Mengetahui potensi bahaya di sekolah 

a. Letakkan lemari secara aman pada dinding. 

b. Tempatkan barang besar dan berat pada bagian bawah lemari. 

c. Letakkan barang pecah belah pada bagian yang lebih rendah dan 

bagian tertutup. 

d. Gantungkan barang yang berat seperti pigura foto atau cermin jauh 

dari sofa tempa mana orang duduk. 

e. Pastikan lampu-lampu langit terpasang dengan kuat. 

f. Perbaiki apabila terjadi kerusakan pada jaringan listrik atau gas. 

g. Perbaiki keretakkan pada langit-langit atau fondasi. 

h. Konsultasikan dengan ahli bangunan apabila membutuhkan informasi 

mengenai struktur bangunan yang kurang kuat. 

i. Tempatkan bahan-bahan yang mudah terbakar dalam lemari tertutup 

dan letakkan paling bawah. 

(2) Mengidentifikasi tempat aman di dalam dan di luar sekolah 

a. Di bawah perabot yang kuat, seperti meja dan kursi. 

b. Merapatkan pada dinding, seperti berdiri pada siku bangunan. 

c. Menjauh dari kaca atau cermin ataupun barang-barang berat 

berpotensi jauh. 
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d. Di luar sekolah, jauhi bangunan, pohon, dan jaringan telpon atau 

listrik, atau bangunan yang mungkin runtuh. 

Saat terjadi bencana gempa bumi perlu dilakukan langkah-langkah yang 

bertujuan untuk menyelamatkan diri. Hal ini sangat penting dalam rangka 

mengurangi korban jiwa akibat bencana (Nur, 2010). Langkah-langkah tersebut 

antara lain: 

(1) Saat berada di dalam ruangan/gedung 

a. Tetap tenang dan tidak panik 

b. Hindari melewati tangga pada saat keluar ruangan 

c. Jauhi bagian rumah dan jendela yang terbuat dari kaca, perapian, 

kompor, atau peralatan rumah tangga yang mudah jatuh 

d. Cabut semua peralatan listrik dan gas yang bertujuan untuk 

menghindari kerusakan peralatan elektronik dan kemungkinan 

terjadinya kebakaran. 

e. Berlindung di bawah meja dan kursi yang kokoh 

f. Segera ke luar rumah menuju tempat terbuka 

(2) Saat berada dalam perjalanan 

a. Parkir kendaraan di tempat yang aman dari pohon dan bangunan. 

b. Segera lari ke luar kendaraan menuju tempat terbuka. Apabila tidak 

sempat keluar, tetap di dalam kendaraan, menunduk dan lindungi 

kepala dan berpegangan. 

c. Untuk bencana gempa bumi di daerah pantai, setelah terasa gempa 

serta diikuti dengan air surut secara tiba-tiba dan sangat cepat, maka 
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segera tinggalkan pantai dan menuju tempat yang lebih tinggi. karena 

hal tersebut merupakan indikasi akan datangnya gelombang tsunami. 

d. Apabila sedang berada di daerah pegunungan dengan lereng yang 

rapuh, segera menhindari atau menjauhi dari daerah yang mungkin 

terjadi longsor. 

e. Ketika berada di keramaian atau jalan raya, hindari dari jembatan, 

jembatan layang atau terowongan. 

2.1.2 Pengetahuan  

Pengetahuan berhubungan dengan atau melibatkan kognisi. Sedangkan 

kognisi merupakan kegiatan atau proses memperoleh pengetahuan (termasuk 

kedasaran, perasaan, dsb) atau usaha mengenali sesuatu melalui pengalaman 

sendiri. Menurut Anas Sudjono (2001:49) ranah kognitif adalah ranah yang 

mencakup kegiatan mental (otak). W.S Winkel (1996:64) menyatakan bahwa ciri 

khas belajar kognitif terletak dalam belajar memperoleh dan menggunakan 

bentuk-bentuk representasi yang mewakili obyek-obyek yang dihadapi, entah 

obyek itu orang, benda atau kejadian. Obyek-obyek itu direspesentasikan atau 

dihadirkan dalam diri seseorang melalui tanggapan, gagasan, atau lambang, yang 

semuanya merupakan sesuatu yang bersifat mental. 

Benjamin S. Bloom dkk berpendapat bahwa taksonomi tujuan ranah 

kognitif meliputi enam jenjang proses berpikir yaitu: 

a. Pengatahuan (knowledge) kemampuan seseorang utuk menginat-ingat 

kembali (recall) atau mengenali kembali tentang nama, istilah, ide, gejala, 

rumus-rumus dan sebagainya, tanpa mengharapkan kemampuan untuk 
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menggunakannya. Pengetahuan atau ingatan ini merupakan proses berpikir 

yang paling rendah. 

b. Pemahaman (comprehension) adalah kemampuan seseorang untuk 

mengerti atau memahami sesuatu setelah itu diketahui dan diingat. Dengan 

kata lain, memahami adalah mengetahui tentang sesuat dan dapat 

melihatnya dari berbagai segi. 

c. Penerapan (application) adalah kesanggupan seseorang untuk merepakan 

atau menggunakan ide-ide umum, tata cara ataupun metode-metode, 

prinsip-prinsip, rumus-rumus, teori-teori dan sebagainya, dalm situasi 

yang baru dan konkret. Aplikasi atau penerapan ini adalah merupakan 

proses berpikir setingkat lebih dari pemahaman. 

d. Analisis (aalysis) mencakup kemampuan untuk merinci suatu kesatuan 

kedalam bagian-bagian sehingga struktur kesuluruhan atau organisasinya 

dapat dipahami dengan baik. 

e. Sintesis (synthesis) adalah kemampuan seseorang untuk merinci atau 

menguraikan suatu bahan atau keadaan menurut bagian-bagian yang lebih 

kecil dan mampu memahami hbungan di antara bagian-bagian atau faktor-

faktor yang saru dngan faktor-faktor yang lainnya. Sintesis merupakan 

suatu proses yang memadukan bagian-bagian atau unsur-unsur secara 

logis, sehingga menjelma menjadi suatu pola yang berstruktur atau 

berbentuk pola baru. Jenjang sintesis keuddukannya lebih tinggi setinkat 

dari analisis. 
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f. Evaluasi (evaluation) adalah merupakan jenjag berpikir paling tinggi 

dalam ranag kognitif menurut bloom. Penilaian atau evaluasi disini 

merupakan kemampuan seseorang untuk membuat pertimbangan terhadap 

suatu situasi, nilai, atau ide, misalnya jika seseorang dihadpkan pada 

beberapa pilihan, maka ia akan mampu memilih satu pilihan yang terbaik , 

sesuai dengan patokan atau kiteria yang ada. (Anas Sudjono, 2001:49-52.) 

2.1.2.1 Pengetahuan Anak Autis 

Hampir 75-80% anak autisme mengalami reterdasi mental dengan derajat 

rata-rata sedang, dan beberapa anak autis menunjukkan kemampuan memecahkan 

masalah yang luar biasa dan mempunyai daya ingat yang luar biasa seperti 

menghitung kalender, memainkan satu lagu hanya dari sekali mendengar, 

mengingat nomor-nomor telepon adalah seorang penyandang autis.  

2.1.3 Keterampilan (Psikomotorik) 

Psikomotorik merupakan kemampuan peserta didik yang berkaitan dengan 

gerakan tubuh atau bagian-bagiannya, mulai dari gerakan yang sederhana sampai 

dengan gerakan yang kompleks (Arifin, 2009:23). Sedangkan menurut Hamzah 

(2010:71) psikomotorik berkaitan dengan keterampilan (skill) yang bersifat 

manual atau motorik. Aspek psikomotorik lebih terarah pada peningkatan atau 

penghasilan stimulasi atau rangsangan terhadap kegiatan organ-organ fisik dalam 

belajar.  

Berdasarkan pendapat tersebut psikomotorik merupakan kemampuan 

peserta didik yang berhubungan dengan kemampuan fisik sebagai hasil usaha 

dalam belajar. Aspek psikomotorik memiliki beberapa tingkatan yang dapat 
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dicapai oleh peerta didik. Tingkatan aspek tersebut dimulai dari yang mudah ke 

tingkatan yang sulit. Tingkatan dalam aspek psikomotorik menurut Abdul Haris 

(200:18-19) ada lima, yaitu: (1) menirukan, (2) Manipulasi, (3) keseksamaan, (4) 

artikuasi, (5) naturalisasi.  

2.1.4 Aktivitas Belajar 

Aktivitas adalah segala proses dalam kegiatan pembelajaran yang diikut 

sertakan dengan terjadinya perubahan tingkah laku, sebagai hasil interaksi dengan 

lingkungan. Belajar yang berhasil mesti melalui berbagai macam aktivitas, baik 

aktivitas fisik maupun psikis. Aktivitas fisik ialah siswa giat, aktif dengan anggota 

badan, membuat sesuatu, bermain ataupun bekerja, siswa tidak duduk dan 

mendengarkan, melihat atau hanya pasif (Rohani, 2004:170). 

Menurut Hamalik (2013:172) aktivitas belajar dibagi menjadi kedalam 

beberapa kelompok yaitu: 1) Aktivitas visual, diantaranya yaitu membaca, melihat 

gambar, mengamati eksperimen, demonstrasi, pameran, dan mengamati orang lain 

bekerja atau bermain. 2) Aktivitas lisan, diantaranya yaitu mengajukan 

pertanyaan, memberi saran, mengemukakan pendapat, wawancara dan diskusi. 3) 

aktivitas mendengarkan, diantaranya yaitu mendengarkan penyajian bahan, 

mendengarkan percakapan atau diskusi kelompok, mendengarkan suatu 

permainan. 4) aktivitas menulis, diantaranya yaitu menulis cerita, menulis 

laporan, memeriksa karangan, membuat rangkungan, mengerjakan tes, dan 

mengisi angket.  
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2.1.5 Anak Berkebutuhan Khusus 

Istilah ABK merujuk pada anak yang memiliki kesulitan atau 

ketidakmampuan belajar yang membuatnya lebih sulit untuk belajar atau 

mengakses pendidikan dibandingkan kebanyakan anak seusianya (Thompson, 

2010:2). Pedoman ABK (DIES, 2001) menyatakan bahwa anak-anak dikatakan 

berkebutuhan khusus jika mereka memiliki kesulitan belajar sehingga menuntut 

dibuatnya ketentuan pendidikan khusus untuk mereka. Anak-anak dikatakan 

memiliki kesulitan belajar jika mereka: (a) memiliki kesulitan belajar yang jauh 

lebih besar dibandingkan kebanyakan anak seusia mereka; atau (b) memiliki 

ketidakmampuan yang menghambat atau menghalangi mereka dalam 

menggunakan fasilitas pendidikan yang umunya disediakan untuk anak-anak 

seusia mereka di sekolah; (c) berada dalam usia wajib belajar dan memenuhi 

definisi dari point (a) atau (b) di atas, atau akan memenuhi definisi tersebut jika 

ketentuan pendidikan khusus tidak dibuat untuk mereka.  

2.1.6 Anak Autis 

Autis adalah kondisi anak yang menutup diri sendiri secara total, dan tidak 

mau berhubungan lagi dengan dunia luar keasyikan yang ekstrim dengan pikiran 

dan fantasi sendiri. Anak autis memiliki masalah yang cukup kompleks dalam hal 

kemampuan untuk mempelajari informasi dan keterampilan-keterampilan 

menyesuaikan diri dengan masalah-masalah dan situasi-situasi kehidupan baru, 

berpikir abstrak, kreatif, dapat menilai secara kritis, dan kemampuan untuk 

mengatasi kesulitan. Kapasitas belajar yang terutama bersifat abstrak seperti 

belajar berhitung, membaca, dan menulis juga terbatas (Haningrum, 2015:5). 
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Istilah autis berasal dari bahasa Yunani “auto” (sendiri) atau seseorang yang

menunjukkan gejala hidup “dalam dunianya sendiri‟. Menurut Soendari (2007:1) 

mengemukakan autisme merupakan gangguan perkembangan fungsi otak yang 

mencakup bidang sosial dan fungsi efektif, komunkiasi verbal (bahasa) dan non 

verbal, imajinasi, fleksibilitas, lingkup interest (minat), kognisi dan atensi. 

 Autis tidak digolongkan menjadi penyakit tetapi suatu kumpulan gejala 

kelainan perilaku dan kemajuan perkembangan, dengan kata lain pada anak autis 

terjadi kelainan emosi, intelektual dan kemauan. Autis merupakan gangguan 

perfasive pada anak yang ditandai dengan adanya gangguan dan keterlambatan 

dalam bidang komunikasi, gangguan dalam bermain, bahasa, perilaku, gangguan 

perasaan dan emosi, interaksi sosial dan gangguan dalam perasaan sensoris 

(Yatim dalam Sampurno 2015:1). 

 Adapun ciri-ciri autisme yaitu; 1) autis sangat menarik diri, 2) keinginan 

obsesif untuk menjaga sesuatu tetap sama, 3) memiliki hafalan di luar kepala yang 

sangat baik, 4) memiliki ekspresi cerdas dan termenung, 5) diam membisu, atau 

berbahasa tanpa kesungguhan berkomunikasi secara nyata, 6) sangat sensitif 

dalam rangsang, 7) memiliki keterkaitan terhadap objek-objek tertentu. 

 Berdasarkan ciri-ciri tersebut diatas, bahwa untuk memahami anak autis 

yang menunjukkan karakteristik autisme yang sebelumnya tidak mendapatkan 

pertolongan, harus dipenuhi kebutuhannya. Menurut Kanner dalam (Thompson, 

2010) mendefiniskan autisme sebagai gangguan perkembangan yang 

mengombinasikan antara gangguan komunikasi sosial, interaksi sosial, dan 

gangguan imajinasi sosial.  Tanpa adanya tiga gangguan di atas, seseorang tidak 
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akan didiagnosis memiliki autisme. Gangguan tersebut cenderung menyebabkan 

kesulitan belajar pada anak. 

1) Interaksi Sosial 

Seseorang dengan gangguan spektrum autisme tidak dapat membaca bahasa 

tubuh, bahasa wajah, dan kontak mata, sehingga seseorang tersebut akan merasa 

kebingunan dengan sesuatu yang tampak sederhana bagi sebagian besar orang. 

Setiap individu dengan gangguan autisme melakukan kontak mata dengan cara 

yang amat berbeda. Mereka terkadang memandang dengan tatapan hampa dan 

sebagian tidak bisa menangkap tanda-tanda samar yang ditujukkan orang untuk 

mengungkapkan perasaan secara emosional. 

2) Komunikasi 

Kesulitan yang anak autis hadapi dalam memaknai dan memahami apa yang 

mereka lihat tercermin dalam ciri utama autisme yaitu gangguan kualitatif dalam 

perkembangan komunikasi, interaksi sosial dan dan imajinasi. Masalah 

komunikasi yang terutama echolalia/ekolali (membeo). Menurut Peeters 

(2009:63) ekolali hanya bisa dianggap suatu ciri autisme jika muncul pada usia 

mental yang lebih tinggi. Bagi seorang anak penyandang autisme dengan usia 

mental 5 tahun, tidaklah normal jika masih menunjukkan ekolali, sehingga dapat 

disimpulkan bahwa terdapat adanya gangguan kualitatif. Peeters (2009:63) 

menyimpulkan bahwa ketika anak autis disertai dengan suatu kecacatan mental 

perilaku tersebut akan muncul belakangan. Berikut tabel perkembangan 

komunikasi normal dan perkembangan dini pada autisme: 
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Tabel 2.1  Aspek-aspek perkembangan normal selama tahun-tahun prasekolah: 

bahasa dan komunikasi 

USIA DALAM BULAN 

2 Suara-suara vokal, mendekuk. 

6 
“Pembicaraan” vokal atau bertatap muka dan suara-suara konsonan 

mulai muncul. 

8 

Berbagai intonasi dalam ocehan, termasuk bertanya Intonasi; 

mengocehkan potongan-potongan kata secara berulang-ulang (ba-ba-ba, 

ma-ma-ma); gerakan menunjuk mulai muncul. 

12 

Kata-kata pertama mulai muncul; penggunaan jargon dengan intonasi 

yang seperti kalimat; bahasa yang paling sering digunakan untuk 

menanggapi lingkungan dan permainan vokal; penggunaan bahasa tubuh 

plus vokalisasi untuk mendapatkan perhatian; menunjukkan benda-

benda dan mengajukkan permintaan. 

18 

3-50 kosa kata; bertanya pertanyaan sederhana; perluasan makna kata 

yang berlebihan (misalnya, “papa” untuk semua laki-laki); menggunakan 

bahasa untuk menanggapi, meminta sesuatu dan tindakan, dan 

mendapatkan perhatian; menarik orang lain untuk mendapatkan dan 

mengarahkan perhatian, mungkin sering melakukan perilaku “echo” atau

meniru. 

24 

Kadang-kadang 3-5 kata digabung (ucapan yang bersifa “telegrafik”);

bertanya pertanyaan yang sederhana (misalnya, Mana Papa? Pergi?); 

menggunakan kata “ini” disertai perilaku mernunjuk; menyebut diri

sendiri dengan nama dan bukan dengan “saya”; tidak dapat

mempertahankan topik pembicaraan; bisa dengan cepat membalikkan 

kata-kata ganti. 

36 

Bahasa berfokus pada di sini dan sekarang; kosa kata sekitar 1000 kata; 

kebanyakan morfem gramatikal (kata jamak, masa lampau, preposisi, 

dll) digunakan secara tepat; perilaku echo jarang terjadi pada usia ini; 

bahasa semakin banyak digunakan untuk berbicara mengenai “di sana”

dan “kemudian”, banyak bertanya, seringkali lebih untuk mlanjutkan

interaksi daripada mencari informasi. 

48 

Struktur kalimat yang kompleks digunakan; dapat membertahankan 

topik pembicaraan dan menambah informasi baru; bertanya pada orang 

lain untuk menjelaskan ucapan-ucapan; menyesuaikan kualitas bahasa 

dengan pendengar (misalnya, menyederhanakan bahasa ketika berbicara 

dengan anak berusia dua tahun). 

60 

Penggunaan struktur yang kompleks secara lebih tepat; struktur 

gramatikal sudah matang secara umum (masih ada beberapa masalah 

dengan kesesuaian subyek/kerja; bentuk-bentuk kata yang tidak 

beraturan, pengucapan, dll); kemampuan untuk menilai kalimat secara 

gramatikal/nongramatikal dan membuat perbaikan; mengembangkan 

kemampuan memahami lelucon dan sindiran; mengenali kerancuan 

verba; meningkatkan kemampuan untuk menyesuaikan bahasa dengan 

perspektif dan peran pendengar. 

Sumber: Peeeters (2009:63) 
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Tabel 2.2 Perkembangan dini pada autisme; bahasa dan komunikasi. 

USIA DALAM BULAN 

6 Tangisan sulit dipahami 

8 
Ocehan yang terbatas atau tidak normal (misalnya, menjerit atau 

berciut); tidak ada peniruan bunyi, bahasa tubuh, ekspresi. 

12 
Kata-kata pertama mungkin muncul, tapi seringkali tidak bermakna; 

sering menangis keras-keras dan tetap sulit dipahami. 

24 
Biasanya kurang dari 15 kata; kata-kata muncul kemudian hilang; 

bahasa tubuh tidak berkembang dan sedikit menunjuk pada benda. 

36 

Kombinasi kata-kata jarang; mungkin ada kalima yang bersifat “echo”

tapi tidak ada penggunaan bahasa yang kreatif; ritme, tekanan atau 

penekanan suara yang aneh; artikulasi yang sangat rendah separuh dari 

anak-anak normal; separuhnya atau lebih tanpa ucapan-ucapan yang 

bermakna; menarik tangan orang tua dan membawanya ke suatu obyek; 

pergi ketempat yang sudah biasa dan menunggu untuk medapatkan 

sesuatu. 

48 

Sebagian kecil bisa mengkombinasikan dua atau tiga kata secara kreatif; 

ekolali masih ada; mungkin digunakan secara komunikatif; meniru iklam 

tv; membuat permintaan. 

Sumber: Peeters (2009:64) 

3) Imajinasi 

Anak-anak autistik memiliki kesulitan dalam berimajinasi sosial. Mereka 

sulit memahami dan menerima perubahan dalam rutinitas. Kekakuan dalam 

berpikir ini menyebabkan mereka mengalami stress ketika terjadi perubahan. Oleh 

karena itu, lingkungan sekolah menjadi tempat yang menyulitkan karena adanya 

perubahan teratur  dalam rutinitas kelas, perubahan di lingkungan kelas, 

perubahan di sekolah, perubahan dalam pelajaran. 

Bukan hanya itu, anak autistik juga mengalami kesulitan bermain dengan 

cara yang dilakukan anak-anak lain karena mereka tidak bisa menggunakan 

imajinasi mereka dengan cara yang sama. Menurut Thompson (2010:90) autis 

merupakan gangguan medis yang terdapat di otak yang menyebabkan gangguan 

sepanjang hayat, anak laki-laki memiliki potensi lebih banyak dibandingkan anak 

perempuan. Diperkirakan 1 dari 100 orang mengidap autisme. 
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2.1.5.1 Jenis-jenis anak autis 

Menurut ICD-10 (International Classification of Diseases), WHO 1993 dan 

DSM-IV (American Psychiatric Association, 1994), autisme di klasifikasikan 

menjadi lima jenis yaitu; (1) autisme masa kanak-kanak (Childhood Autism) 

adalah gangguan perkembangan pada anak yang gejalanya sudah tampak sebelum 

anak tersebut mencapai umur tiga tahun. Ciri-ciri gangguan autis ini adalah 

kualiatas komunikasinya tidak normal, adanya gangguan dalam kualitas interaksi 

sosial dalam aktivitas, perilaku serta interesnya sangat terbatas. Diulang-ulang dan 

stereotip. (2) Pervasive Developmental Disorder Not Otherwise Specified (PDD-

NOS) gejala ini tidak sebanyak seperti pada masa kanak-kanak. Kualitas dari 

gangguan tersebut lebih ringan, sehiga anak-anak ini masih bisa bertatap mata, 

ekspresi wajah tidak terlalu datar, dan masih bisa diajak bergurau. (3) Sindrom 

Rett merupakan gangguan perkembangan yang hanya dialami oleh anak wanita. 

Sekitar umur 6 bulan bayi mulai mengalami kemunduran perkembangan. 

Pertumbuhan kepala mulai berkurang pada umur lima bulan sampai empat tahun. 

Gerakan tangan menjadi tidak terkendali, gerakan yang terarah hilang dan disertai 

dengan gangguan komunikasi serta penarik diri secara sosial. Selain itu terjadi 

gangguan berbahasa, perseptivitas, ekspresif, serta kemunduran psikomotor yang 

hebat. (4) Gangguan Disintegratif Masa Kanak-Kanak, gangguan ini muncul 

dialami dengan adanya gejala yang timbul setelah umur tiga tahun. Perkembangan 

anak sangat baik selama beberapa tahun sebelum terjadinya kemunduran yang 

hebat. Pertumbuhan yang normal terjadi pada usia satu sampai dua tahun, 

kemudian anak akan kehilangan kemampuan yang sebelumnya telah dikuasi 
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dengan baik. (5) Asperger Syndrome atau AS jenis autisme ini umumnya lebih 

banyak terjadi pada anak laki-laki. Mengalami gangguan komunikasi dan 

umumnya berbicara dengan tata bahasa yang baku dan dalam berkomunikasi 

kurang menggunakan bahasa tubuh. Sangat terobsesi kuat pada suatu benda, 

mempunyai daya ingat yang kuat dan tidak mempunyai kesulitan dalam pelajaran 

di sekolah (Prasetyono, 2008:54-65). 

2.1.5.2 Tingkatan Autis 

 Menurut Sampurno (2015) berdasarkan tingkat kecerdasan “IQ”, autisme

dibagi menjadi dua tingkatan yaitu Low Functioning dan High Functioning. (1) 

Low Functioning Autism memiliki kondisi yang cenderung parah dalam hal 

komunikasi dan imajinasi, sehingga anak terkesan berada dalam dunia repetisi 

namun ada yang mampu dikembangkan secara maksimal dalam anak low 

functioning Autism yaitu kedisiplinan dan kemampuan matematis. (2) High 

Functioning Autism  umumnya berkaitan dengan kemampuan unik yang berkaitan 

dengan potensi yang dimiliki oleh anak autis dalam kemampuan komunikasi baik 

verbal maupun visual. Seringkali anak high function mampu ditempatkan pada 

kelas normal bersama dengan anak-anak normal. High function menekankan pada 

daya imajinasi dan komunikasi yang mendekati atau bahkan melebihi anak 

normal. 

 Menurut Childhood Autism Rating Scale (CARS), autisme dibagi menjadi 

tiga tingkatan, yaitu (Mujiyanti, 2011:55): 1) Autisme ringan, adalah kondisi 

dimana anak autisme masih menunjukkan adanya kontak mata walaupun tidak 

berlangsung lama. Anak autisme ini dapat memberikan sedikit respon ketika 
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dipanggil namanya, menunjukkan ekspresi-ekspresi muka, dan dalam 

berkomunikasi dua arah meskipun terjadinya hanya sekali. 2) Autisme sedang, 

kondisi dimana anak autisme memiliki sedikit kontak mata namun tidak 

memberikan respon ketika namanya dipanggil, tindakan agresif atau hiperaktif, 

menyakiti diri sendiri, acuh, dan gangguan motorik yang stereopik cederung agak 

sulit dikendalikan tetapi masih bisa dikendalikan. 3) Autisme berat, anak autisme 

yang berada pada kategori ini menunjukkan tindakan-tindakan yang sangat tidak 

terkendali. Biasanya anak autisme memukul-mukulkan kepalanya ke tembok 

secara berulang-ulang dan terus menerus tanpa henti.  

Menurut DSM-IV (Diagnostic Statistical Manual) dalam Peeters (2009:1-2) 

autis memiliki kriteria sebagai berikut: 

(1) Gangguan kualitatif dalam interkasi sosial yang ditunjukkan oleh paling 

sedikit dua diantara berikut ini; a) ciri gangguan yang jelas dalam penggunaan 

berbagai perilaku nonverbal (bukan lisan) seperti kontak mata, ekspresi wajah 

gestur, dan gerak isyarat untuk melakukan interaksi sosial, b) 

ketidakmampuan  mengembangkan hubungan pertemanan sebaya yang sesuai 

dengan tingkat perkembangannya, c) ketidakmampuan turut merasakan 

kegembiraan orang lain, d) kekurang mampuan dalam berhubungan 

emosional secara timbal balik dengan orang lain. 

(2) Gangguan kualitatif dalam berkomunikasi yang ditunjukkan oleh paling 

sedikit salah satu dari yang berikut ini; a) keterlambatan atau kekurangan 

secara menyeluruh dalam berbahasa lisan (tidak disertai usaha untuk 

mengimbanginya dengan penggunaan gestur atau mimik muka sebagai cara 
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alternatif dalam berkomunikasi), c) penggunaan bahasa yang repetitif 

(diulang-ulang) atau stereotip (meniru-niru) atau bersifat idosinkratik (aneh), 

d) kurang beragamnya spontanitas dalam permainan pura-pura atau meniru 

orang lain yang sesuai dengan tingkat perkembangannya. 

(3) Pola minat perilaku yang terbatas, repetitif, dan Stereotip seperti ditunjukkan 

oleh paling tidak satu dari berikut ini; a) meliputi keasyikan dengan satu atau 

lebih pola minat yang terbatas atau stereotip yang bersifat abnormal baik 

dalam intensitas maupun fokus, b) kepatuhan yang tampaknya didorong oleh 

rutinitas atau rital spesifik (kebiasaan tertentu) yang nonfungsional (tidak 

berhubungan dengan fungsi), c) perilaku gerkan stereotip dan repetitif 

(seperti terus menerus membuka tutup genggaman, memuntir jari atau tangan 

atau menggerakkan tubuh dengan cara yang kompleks) , d) keasyikan yang 

terus menerus terhadap bagian-bagian dari sebuah benda.  

2.1.5.3 Karakteristik Anak Autis Pada Aspek Keterampilan Sosial  

 Menurut Rina Rochimah dan Ira Darmawanti (2013:48-49) dampak autis 

mempengarahui pada aspek keterampilan sosial. Anak autis umunya memiliki 

karakteristik yaitu (1) Anak autis adalah mereka yang memiliki masalah dengan 

komunikasi, konsentrasi, keterampilan sosial, dan perilaku terbatas. Anak yang 

memiliki keterbatasan dalam kemampuan berkomunikasi anak menghambat 

segala sesuatu aktivitasnya dalam kehidupan sehari-hari. (2) Diagnosis kelainan 

autistik dapat diberikan pada indiviuindividu yang menunjukkan kelainan dalam 

interaksi sosial dan komunikasi serta ketidakmampuan dalam memunculkan 

perilaku yang harus sesuai dengan situasi sosialnya. (3) Anak autis sangat 
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bergantung kepada orang lain terhadap kebutuhan fisik dan psikologis serta 

dukungan dari lingkungan. (4) anak autis memiliki hambatan dalam berbahasa. 

2.1.5.4 Karakteristik Keberagaman Kemampuan Belajar Anak Autis 

 Hendrickson (2003:381)  mengemukakan karakteristik anak autis dalam 

kemampuan belajarnya, 1) Pengetahuan/keterampilan yang kurang. 2) Mudah 

lupa pada pengetahuan/keterampilan yang baru diperoleh. 3) Kesulitan untuk 

memperhatikan pembelajaran. 4) Masalah dalam motivasi dan semangat 

belajajar/mengerjakan tugas. 5) Kesulitan dalam berbahasa ekspresif dan atau 

bahasa reseptif. 6) Lemah dalam keterampilan sosial dan pemecahan masalah. 7) 

Rendahnya kemampuan bantu diri dan kemampuan beradaptasi. 

2.1.7 Metode Terapi Bermain (Play Therapy) 

Metode Terapi bermain didefinisikan sebagai metode pembelajaran sebagai 

sarana menciptakan pengalaman hubungan intens antara guru dan anak-anak atau 

anak mda yang media utama adalah bermain (Wilson, 2000). Sedangkan The 

Association for Play Therapy mendefinisikan Play Therapy sebagai penggunaan 

yang sistematis dari model teoritis untuk mendirikan sebuah proses interpersonal 

dimana terapis bermain terlatih menggunakan kekuasaan terapi bermain untuk 

membantu klien mencegah atau menyelesaikan kesulitan-kesulitan psikososial 

dan mencapai tumbuh kembang optimal. 

Terapi bermain adalah penggunaan media permainan (alat dan cara 

bermain) dalam pembelajaran pada anak berkebutuhan khusus yang bertujuan 

untuk mengurangi atau menghilangkan gangguan-gangguan atau penyimpangan. 

Seperti gangguan dan penyimpangan pada fisik, mental, sosial, sensorik, dan 
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komunikasi (Indriyani, 2011:10). Sukinah dalam Indriyani (2011) berpendapat 

bahwa terapi bermain adalah teknik penyembuhan terhadap anak berkebutuhan 

khusus, dengan menggunakan media sebagi macam bentuk permainan, baik tanpa 

maupun memakai alat yang tidak memahayakan dirinya, dan dapat dilaksanakan 

di alam terbuka sepanjang membantu program pembelajaran. 

2.1.7.1 Tujuan Play Therapy 

Adapun tujuan terapi bermain adalah untuk menunjang beberapa aspek 

dibawah ini: 

1) Keterampilan mengurus diri sendiri (Self help skills). 

2) Kemampuan untuk melakukan kegiatan tertentu, kemampuan sensor motorik 

kasar dan halus (psycho-motor performane). 

3) Penyesuaian diri terhadap lingkungannya (social adaption). 

4) Keterampilan diri bagi kesiapan kerja di masyarakat (prevocation skill). 

5) Meningkatkan kemampuan berpikir. 

6) Meningkatkan kemampuan berkomunikasi. 

7) Meningkatkan sosial-emosinal. 

8) Meningkatkan kemampuan konsentrasi. 

9) Meningkatkan dan mengembangkan percaya diri. 

10) Meningkatkan dan mengembangkan perasaan seni. 

11) Memperbaiki penyimpangan perilaku. 

12) Meningkatkan dan mengembangkan penginderaan. 

2.1.7.2 Peranan (Play Therapy) Terhadap Pembelajaran Mitigasi Bencana  
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Menurut Indriyani (2011:12-13) terapi bermain (play therapy) memiliki 

perananan terhadap pembelajaran mitigasi bencana secara khusus, diantaranya 

adalah: 

1) Terapi bermain sebagai sarana pencegahan pra bencana, dengan terapi 

bermain anak-anak dibantu untuk meimajinasikan peristiwa bencana, dan 

dilatih untuk bisa siap siaga dengan simulasi gempa yang diberikan lewat 

permainan. 

2) Terapi bermain sebagai sarana penyembuhan. Dalam hal ini terapi bermain 

dapat mengembalikan fungsi sosial, melati komuikasi, khususnya pasca 

bencana gempa.  

3) Terapi bermain sebagai sarana penyesuaian diri. Aktivitas permainan yang 

dilakukan secara berkelompok dapat membantu anak-anak yang berkelainan 

khusus untuk lebih mudah berdaptasi dengan lingkungan dan mengenal 

lingkungan. 

4) Terapi bermain sebagai sarana untuk mengembangkan kepribadian. 

Khususnya untuk anak dengan perilaku menyimpang. Kepribadian yang 

kurang matang, menyebabkan anak berperilaku non asertif, arogan dan 

implusiv, dengan terapi bermain, perilaku tersebut diubah menjadi perilaku 

yang asertif.  

2.1.7.3 Manfaat Terapi Bermain (Play Therapy) 

Terapi bermain (play therapy) memiliki beberapa manfaat yang terkandung, 

manfaat terapi bermain bagi anak-aak antara lain, yaitu: 



32 

1) Anak-anak dapat terjaga ketika berhadapan dengan prospek „bermain‟ dan

langsung terlibat dalam situasi sosial yang mengajarkan keterampilan saat 

mereka sedang bersenang-senang.  

2) Sementara anak-anak secara aktif terlibat dengan proses bermain game, 

tantangan sosial dan emosional muncul saat mendidik atau krisis terjadi, 

sehingga memberikan pengalaman belajar bermakna dengan segera. 

3) Terapi bermain anak-anak dengan menyediakan lingkungan yang aman 

untuk mempraktekkan keterampilan baru. Anak-anak merasa santai dan arus 

diskusi lebih mdah dalam pengaturan ini. 

4) Pengamatan klinis dapat dilakukan dan ditarik kesimpulan tentang anak-

anak yang tidak meningkatkan penggunaan keterampilan proposial setelah 

pembelajaran ekstra dan pemanduan praktek. Adanya sindrom organik, 

masalah kesehatan mental atau masalah perlindungan anak perlu diselidiki 

2.1.6.4 Sasaran Play Therapy  

 Menurut Sukinah dalam Djiwandono (2015) terapi bermain atau play 

therapy memiliki beberapa sasaran, yaitu: 

1) Anak gangguan mental dengan gangguan psikis, sosial emosi dan 

komunikasi, sasaran mental, psikologi, sosial emosional dan komunikasinya. 

2) Anak berkesulitan belajar dengan gangguan penyerta psikologis, sosial, 

emosional, gerak kurang koordinasi, tremor, kelayuhan atau kaku. 

3) Anak gangguan perilaku atau emosi. 

4) Anak gangguan bahasa penyertanya berbahasa atau bicara, psikis, sosial 

emosional, dan terkadang mental. 
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5) Anak gangguan pendengaran penyertanya berbahasa atau bicara, psikis, 

sosial emosional, dan terkadang mental. 

6) Anak gangguan penglihatan penyerta psikis dan sosial emosional. 

7) Anak gangguan fisik dan kesehatan penyertanya psikis, sosial emosional. 

8) Anak cacat ganda penyerta majemuk seperti sensorik, psikis, sosial 

emosional, komunikasi dan kadang penyimpagan perilaku. 

9) Anak dengan kecerdasan luar biasa atau berbakat, efeknya psikologis dan 

sosial emosional. 

2.1.6.5 Teknik Terapi Bermain (Play Thrapy) 

Teknik terapi bermain pada umumnya meliputi permainan boneka, boneka 

wayang, menceritakan ceritera dan terapi kepustakaan, permainan yang 

menggunakan papan, permainan pasir, dan berbagai kegiatan lain meliputi seni 

grafis dan pameran gambar. Ini hanya meliputi sebagaian besar teknik umum dan 

tidak mempertimbangkan jumlah permainan kreatif yang tanpa batas atau sangat 

besar dan teknik terapi yang digunakan untuk imajinasi dan untuk menemukan 

sesuatu yang baru dari anak-anak dan terapis. 

Banyak terapis utama yang mulai atau dibatasi biayanya dapat dengan 

beberapa mainan untuk setiap teknik. Sebenernya terapi bermain dapat dilakukan 

dengan materi yang sederhana. Mainan dan materi dapat dibuat oleh anak dan 

konselor dengan bahan-bahan sederhana yang tidak memerlukan banyak biaya. 

2.1.8 Metode Simulasi  

Pusat bahasa Depdiknas (2005) simulasi adalah satu metode pelatihan yang 

memperagakan sesuatu dalam bentuk tiruan (imakan) yang mirip dengan keadaan 
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yang sesungguhnya. Simulasi juga dapat diartikan sebagai penggambaran suatu 

sistem ata proses dengan peragaan memakai model statistik atau pemeran. 

Simulasi adalah sebuah model yang berisi seperangkat variabel yang 

menampilkan ciri utama dari sistem kehidupan yang sebenarnya. Simulasi 

memungkinkan keputusan-keputusan yang menentukan bagaimana ciri-ciri utama 

itu bisa dinonaktifkan secara nyata (Sa‟ud: 2005:129). Sedangkan metode

simulasi menurut Anitah W, dkk. (2007:22) merupakan salah satu metode 

pembelajaran yang dapat digunakan dalam pembelajaran kelompok. Proses 

pembelajaran yang menggunakan metode simulasi cenderung objeknya bukan 

benda atau kegiatan yang sebenarnya, melainkan kegiatan mengajar yang bersifat 

pura-pura. Kegiatan simulasi dapat dilakukan oleh siswa baik siswa tingkat 

sekolah dasar maupun pada perguruan tinggi. Melalui pembelajaran  

menggunakan metode simulasi maka kemampuan siswa akan dibina berkaitan 

dengan keterampilan berinteraksi dan berkomunikasi. Di samping itu, dalam 

metode simulasi siswa diajak untuk bermain peran beberapa perilaku yang 

dianggap sesuai dengan tujuan pembelajaran. 

Metode simulasi merupakan salah satu metode mengajar yang dapat 

digunakan dalam pembelajaran kelompok. Proses pembelajaran yang 

menggunakan simulasi cenderung objeknya bukan benda melainkan kegiatan 

pembelajaran yang sifatnya berpura-pura. Dalam metode simulaso siswa diajak 

untuk bermain peran beberapa perilaku yang dianggap sesuai dengan tujuan 

pembeljaran. Adapun tujuan metode simulasi antara lain: 1) melatih keterampilan 

tertentu baik bersifat profesional maupun bagi kehidupan sehari-hari, 2) 
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memperoleh pemahaman tentang suatu konsep atau prinsip, 3) melatih 

memecahkan masalah, 4) meningkatkan keaktifan belajar, 5) memberikan 

motivasi beajar kepada siswa, 6) melatih siswa untuk mengadakan kerjasama 

dalam situasi kelompok, 7) membutuhkan daya kreatif siswa, dan 8) melatih siswa 

untuk mengembangkan sikap toleransi.  

2.1.8.1 Jenis-Jenis Metode Simulasi 

Ada beberapa jenis metode simulasi diantaranya yaitu 1) Bermain Peran 

(role playing), proses pembelajarannya metode ini mengutamakan pola permainan 

dalam bentuk dramatisasi. Dramatisasi dilakukan oleh kelompok siswa dengan 

mekanisme pelaksanaan yang diarahkan oleh guru untuk melaksanakan kegiatan 

yang telah ditentukan / direncanakan sebelumnya, 2) Sosiodrama, sosiodrama 

adalah metode pembelajaran bermain peran untuk memecahkan masalah-masalah 

yang berkaitan dengan fenomena sosial, permasalahan yang menyangkut 

hubungan antara manusia, 3) Permainan simulasi (simulasi games), 

pembelajarannya siswa bermain peran sesuai dengan peran yang ditugaskan 

sebagai balajar membuat suatu keputusan.4) Peer Teaching, merupakan latihan 

mengajar yang dilakukan oleh siswa kepada teman-teman calon guru. 

2.1.8.2 Karakteristik Model Simulasi 

Sri Anitah, W. DKK (2007: 5.23) memaparkan tentang 

karakteristik  metode simulasi antara lain: 1) Banyak digunakan 

pada pembelajaran PKn, IPS, pendidikan agama dan pendidikan apresiasi, 2) 

Pembinaan kemampuan bekerja sama, komunikasi, dan interaksi merupakan 

bagian dari keterampilan yang akan dihasilkan melalui pembelajaran simulasi, 3) 

http://lenterakecil.com/metode-pembelajaran-pkn/
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Metode ini menuntut lebih banyak aktivitas siswa. Model simulasi dapat 

digunakan dalam pembelajaran berbasis kontekstual, bahan pembelajaran dapat 

diangkat dari kehidupan sosial, nilai-nilai sosial, maupun masalah-masalah sosial. 

2.1.9 Pendidikan Bina Diri (Menolong Diri Sendiri) 

Pendidikan bina diri merupakan salah satu program khusus yang diberikan 

kepada anak berkebutuhan khusus. Pengertian bina diri atau kemampuan diri 

menurut Sarwasih dalam Basuni (2012) memiliki beberapa istilah yaitu mengurus 

diri sendiri, bantu diri, keterampilan hidup sehari-hari, kegiatan sehari-hari, self 

care, self help, self realization dan activity of daily living. Istitah-istilah tersebut 

memiliki pengertian yang sama yaitu dalam usaha memberikan pendidikan bagi 

anak tunagrahita agar dapat mandiri terutama dalam kehidupannya sehingga 

mampu beradaptasi dengan lingkungan. 

Pelaksanaan layanan bina diri yang diberikan kepada siswa di SLB 

bervariasi sesuai dengan hasil dari identifikasi dan asesmen, sehingga program 

bina diri sifatnya individual. Bagi siswa yang mengikuti pendidikan di sekolah 

reguler dapat bekerjasama dengan SLB terdekat untuk mendapatkan bantuan 

tenaga dalam bidang bina-diri bagi anak-anak yang mengalami gangguan

koordinasi-motorik. Apabila ada tenaga Okupasional Terapis dapat bekerjasama 

sehingga hasilnya dapat lebih optimal. Kewenangan dalam penanganan bidang 

terapi okupasional (OT) adalah profesi bidang para medis yaitu okupasional 

terapis, namun guru pendidikan khusus dapat memberikan latihan atau pembinaan 

tersebut melalui layanan bina diri 
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2.1.9.1 Fungsi Bina Diri 

Kondisi yang dimiliki anak terbelakang mental tidak memungkinkan 

melakukann perawatan diri secara mandiri. Pendidikan untuk anak berkebutuhan 

khusus melalui pelajaran bina diri memiliki fungsi yang besar. Adapun fungsi 

bina diri menurut Departemen Pendidikan Nasioanal tahun 1997 antara lain (1) 

menanamkan pengetahuan tentang tata cara mengurus diri sendiri, (2) 

meningkatkan keterampilan mengurus diri sendiri, (3) mengembagkan kebiasaan 

mengurus diri sendiri, (4) mengembangkan kemampuan dalam penyesuain diri. 

Salah satu fungsi mengurus diri akan memberikan nilai lebih pada siswa 

autis, dimana dalam pembelajaran bina diri dapat menghilangkan rasa rendah diri, 

menumbuhkan rasa percaya diri anak, mengembangkan pribadi yang lebih kuat, 

mengembangkan kemampuan untuk melakukan pekerjaan tertentu, menumbuhkan 

gangguan atau sakit pada diri anak baik secara fisik maupun psikis. Fungsi bina 

diri pada siswa autis memiliki peran penting untuk membangun kemandirian 

anak. Sehingga perlu adanya pengembangan yang lebih lanjut dalam fungsi bina 

diri bagi anak autis agar memiliki kesempurnaan untuk menunjang keberhasilan 

dalam pembelajaran bina diri anak. 

2.1.9.2 Materi Pendidikan Bina Diri 

Materi pendidikan bina diri (menolong diri sendiri) pada umumnya 

disesuaikan dengan kondisi siswa yaitu sesuai dengan pertumbuhan dan 

perkembangannya, namun juga disesuikan dipertimbangkan denganusia dan 

kondisi fisiknya. Pada pendidikan bina diri diperlukan adanya assesmen 
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kemampuan merawat diri. Adapun materi yang diberikan dalam pendidikan bina 

diri sesuai dengan peraturan Depdikbud tahun 1998 meliputi : 

1) Bidang penampilan diri 

Bidang penampilan diri meliputi (a) menjaga kebersihan badan seperti mandi 

dan menggosok gigi; (b) menghias diri seperti mencuci rambut, menyisir rambut 

dan memakai bedak; (c) memilih dan memakai pakaian yang sesuai dengan 

keadaan dan cuaca; (d) pemeliharaan pakaian; (e) pembinaan tata cara yang baik 

dan sopan dalam pergaulan; (f) perbaikan pakaian yang sederhana; (g) sikap 

duduk yang pantas dan sopan waktu makan dan waktu di kelas; (h) cara berbicara, 

cara berjalan dan cara bertamu. Bidang penampilan diri diberkan sebagai materi 

agar anak dapat meiliki keterampilan dalam kerapian dan kebersihan diri. Materi 

penampilan diri diberikan sesuai dengan tingkatan kemampuan anak dan 

diberikan secara bertahap sampai keterampilan anak dengan materi penampilan 

diri dikuasi dengan baik. 

2) Bidang makan dan minum 

Bidang makan dan minum meliputi hubungan antara makan dan kesehatan, 

cara menyajikan minuman sederhana untuk diri sendiri, cara menghidangkan 

makanan kecil, cara menghidangkan makanan kecil, cara menghidangkan 

minuman, menanak nasi dan memasak lauk pauk, cara mengatur meja makan, 

cara menghidangkan makanan, tata cara makan yang baik dan sopan, tata cara 

menyimpan makanan, kebersihan alat-alat makan dan alat-alat minum, cara 

mengatur dan menyimpan makanan. Bidang makan dan minum sebagai materi 

dasar yang diberikan kepada siswa autis. Materi makan minum menjadi materi 
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yag penting karena kegiatan ini adalah keterampilan dasar yang harus dikuasi 

anak. Materi ini dapat dilanjutkan dan dikembangkang dengan materi yang lebih 

luas sehingga kemampuan anak dalam merawat diri juga berkembang. 

3) Bidang kesehatan lingkungan 

Bidang kesehatan lingkungan meliputi menanamkan rasa tanggung jawab atas 

kebersihan di rumah dan sekitarnya, memelihara kebersihan di rumah dan 

sekitarnya, memelihara kebersihan kelas dan sekolh, mengenalkan instansi-

instansi yang menangani kesehatan masyarakat, belajar bertanggung jawab atas 

kesehatan umum. Selain materi pokok yang mendasar untuk merawat kehidupan, 

materi lain yang diberikan berupa pengembangan dilingkungan sekitar anak. 

Materi ini penting juga mengajarkan anak dengan keterampilan sosial yaitu 

dengan mengenal lingkungan sekitar. 

4) Tugas sederhana di rumah 

Tugas-tugas sederhna di rumah meliputi penghargaan terhadap pekerjaan di 

rumah, pemeliharaan barang-barang di rumah, pemeliharaan tempat di sekliling 

agar tetap menyenangkan, pemeliharaan tempat bermain yang bersih dan aman, 

penyimpanan alat bermain setelh dipakai. 

5) Bidang keuangan 

Bidang keuangan meliputi pengertian tentang nilai uang pemakaian uang 

secara hemat dan efektif, penmpukan hasrat menabung, penggunaan harta benda 

secara ekonomis. Materi keungan sangat penting dalam kehidupan karena sebagai 

bagian kegiatan sosial dan menjadikan kegiatan transaksi dalam jual beli. Anak 
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autis dikenlkan keuangan dan penggunaannya agar anak juga dapat mengenal dan 

menggunakan uang sebagai media transaksi jual beli. 

6) Bidang pemeliharaan anak kecil 

Bidang pemeliharaan anak kecil meliputi membantu ibu mengasuh adik, 

membantu adik waktu makan, mengganti pakaian adik, bermain dengan anak 

kecil dan menjaga keselamatan anak kecil. 

7) Bidang menghindari bahaya 

Bidang menghindari bahaya merupakan bidang yang mengajarkan kepada 

anak autis untuk menghindari bahaya-bahaya yang mungkin menimpa mereka. 

Bidang menghindari bahaya meliputi menghindari bahaya binatang buas, 

menghindari bahaya terkena api, menghindri bahaya bencana alam. 

2.1.10 Mainan dan Materi Permainan 

Ketika terapis siap untuk memulai terapi permainan, maka membutuhkan 

beberapa mainan dan materi permainan untuk memudahkan komunikasi dengan 

anak. Materi atau bahan mainan harus dipilih atau disleksi untuk memudahkan 

terapeutik kepada anak. Mainan harus sederhana, mempunyai kontruksi yang kuat 

dan sehat, mudah bagi anak memanipulasi atau dengan imajinasi daripada dengan 

baterai. Walaupun terapis beda dalam memilih mainan, bergantung terutama pada 

tujuan terapeutik mereka beberapa petunjuk dapat ditemukan dalam kepustakaan. 

Salah satu ahli klinis pertama mengembangkan secara rasional dalam 

memilih mainan percaya bahwa mainan harus memudahkan dalam 

mengembangkan kontak dengan anak, membangkitkan dan mendorong kataris, 
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membantu mengembangkan insight, melengkapi dalam mengetes realita dan 

sebagai media untuk terjadinya perubahan Ginot dalam Djiwandono (2005). 

Menurut Djiwandono (2005) mengatakan bahwa sebagian besar terapi 

bermain setuju mainan dan materi permainan harus memudahkan timbulnya 

ekspresi anak, mendorong kreativitas, membantu anak-anak menyalurkan emosi 

dan memberikan jalan keluar bagi ekspresi agresif. Mainan dan materi permainan 

dalam kategori ini tujuannya untuk melakukan terapeutik yang berbeda 

bergantung pada apa yang dipilih anak dan bagaimana ia menggunakannya. 

2.1.10.1 Proses Terapeutik Bermain 

Tahapan dalam proses terapi permainan meliputi relating (berhubungan) 

dengan terapis, releasing (melegakan) perasaan, re-creating (menciptakan) 

kembali kejadian-kejadian, pengalaman-pengalaman, atau hubungan-hubungan, 

re-experiancing (mengalami kembali) perasaan dan pikiran yang kacau dengan 

suatu cara yang memudahkan pengertian baru, dan resolving (memecahkan) 

masalah dan konflik dengan mempraktikkan tingkah laku dalam permainan.  

2.1.10.2  Media Permainan  simulasi bencana gempa bumi 

Media  simulasi bencana gempa bumi merupakan media pembelajaran yang 

berbentuk simulasi bencana gempa bumi yang digabungkan dengan lagu 

didalamnya. Lagu didalam permainan  simulasi bencana gempa bumi berupa lagu 

yang berjudul „saat ada gempa‟. Penambahan lagu dalam metode simulasi 

bertujuan agar peserta didik dapat dengan mudah melakukan aktivitas simulasi 

bencana gempa bumi yang baik dan benar karena melalui lagu tersebut peserta 
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didik dapat dengan mudah menyerap materi mengenai simulasi bencana gempa 

bumi. 

2.2 Kajian Penelitian Yang Relevan 

Suatu penelitian akan mengacu penelitian-penelitian terdahulu yang dapat 

dijadikan referensi atau tolok ukur dalam penelitian selanjutnya. Rahardian (2017) 

meneliti tentang game edukasi edukasi sebagai media sosialisasi mitigasi bencana 

gempa bumi bagi anak autis. Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk membantu 

anak autis dalam kemampuan sosial khususnya dalam penyelamatan diri ketika 

terjadi gempa. Hasil penelitian ini yaitu game yang dibangun terbukti benar-benar 

mampu diterima oleh anak autis sekaligus mampu menekankan dampak positif. 

Iin (2011) meneliti tentang play therapy pembelajaran mitigasi bencana 

tanah longsor untuk anak berkebutuhan khusus. Jenis penelitian yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah menggunakan quasi eksperimental. Subjek penelitian 

adalah semua anak-anak berkebutuhan khusus di Bandung. Hasil dalam pnelitian 

ini menunjukkan pembelaharan lebih hidup dan menyenangkan karena play 

therapy lebih menekankan kepada permainan sebagai media untuk mencapai 

tujuan. Rinanda (2013) meneliti tentang pengaruh metode simulasi tanggap 

bencana alam terhadap kemampauan mitigasi pada anak tunagrahita ringan di 

kelas C/D SLB Perwari Padang. Jenis penelitian yang digunakan adalah quasi 

eksperimen. Hasil dalam penelitian ini adalah terdapat pengaruh yang signifikan 

metode simulasi tanggap bencana alam yang digunakan terhadap kemampuan 

mitigasi di dalam kelas ketika terjadi gempa bumi pada anak tuagrahita ringan 

kelas C/D VI di SLB Perwari Padang. 
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Berdasarkan ketiga kajian penelitian tersebut, persamaan dan perbedaan 

penelitian ini dengan penelitian yang ditulis oleh Rahardian dan Rinanda adalah 

pada fokus penelitian yang digunakan dimana fokus penelitiannya dapat dijadikan 

sebagai materi dalam penelitian ini, yaitu fokus terhadap mitigasi bencana gempa 

bumi untuk anak berkebutuhan khusus, didalam penelitian yang dilakukan oleh 

Rinanda metode yang digunakan adalah metode simulasi sedangkan penelitian 

yang ditulis oleh Rahardian menggunakan media game edukasi berupa game 

bersasis android. Sedangkan persamaan dan perbedaan penelitan ini dengan 

penelitian yang ditulis oleh Iin yaitu pada jenis anak berkebutuhan khusus yang 

menjadi objek dalam penelitian berbeda. Perbedaan lain dari penelitian ini dengan  

ketiga kajian penelitian yang ditulis oleh Rahardian, Rinanda dan Iin yaitu pada 

metode penelitian yang digunakan. Kajian penelitian terdahulu dapat dilihat pada 

Tabel 2.3 
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Tabel 2.3 Penelitian Relevan 

No Peneliti, Tahun, Judul Masalah dan Tujuan Metode Penelitian Hasil / Simpulan Landasan Teori 

1 Rahardian 

Kurniawan, Affan 

Mahtarami, Restu 

Rakhmawati; 2017; 

Game Edukasi 

Sebagai Media 

Sosialisasi Mitigasi 

Bencana Gempa 

Bumi bagi Anak 

Autis. 

Masalah 

Apakah game edukasi 

mitigasi bencana gempa 

bumi dapat membantu 

anak autis dalam 

kemampuan sosial 

khususnya dalam 

penyelamatan diri 

ketika terjadi gempa 

bumi? 

Tujuan 

Penelitian ini bertujuan 

untuk membantu anak 

autis dalam kemampuan 

sosial khususnya dalam 

penyelamatan diri 

ketika terjadi gempa 

bumi. 

Variabel 

Game edukasi  

Kemampuan 

sosialisasi mitigasi 

bencana anak autis 

Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data 

yang digunakan 

adalah 

Teknik analisis 

deskriptif  kuantitatif. 

Game yang dibangun 

terbukti benar-benar 

mampu diterima oleh 

anak autis, sekaligus 

memberi dampak positif, 

tingginya tingkat 

selebrasi pada tahap 

pengujian observasi 

menunjukan bahwa game 

yang dibangun telah 

sesuai dengan desain 

estetika, yakni discovery. 

Dalam pengujian game 

menunjukan adanya hasil 

yang memuaskan. 

C. Arnold and R. 

Reitherman, Building 

Configration and Seismic 

Design. Canada: John 

Wiley & Sons Inc, 1982. 

T.G. Mazzuchelli, “Feel 

Safe: A Pilot Study of a 

Protective Behaviours 

Programs For People 

With Intellectual 

Disability”. J. Intellect. 

Dev. Disabil., Vol. 26. 

No. 2p. 115-126., 2001. 

J. D. Watson, “Talking 

About The Best Kept 

Secret: Sexual Abuse and 

Children With 

Disabilities.” Exept.

Parent, Vol. 14, No. 6, P. 

15-16., 1984. 

2 Iin Indriyani; 2011; 

Play Therapy 

Pembelajaran 

Mitigasi Bencana 

Tanah Longsor Untuk 

Masalah 

Kurangnya mitigasi 

bencana untuk anak 

berkebutuhan khusus. 

Anak berkebutuhan 

Variabel 

Play Therapy 

Kemampuan Mitigasi 

Bencana Anak 

Berkebutuhan Khusus 

Berdasarkan hasil 

penelitian yang telah 

dilakukan, dapat 

disimpulkan bahwa 

metode play therapy 

Departemen Energi dan 

Sumber daya Mineral. 

2000. Hand book Tanah 

Longsor. Bandung. 

Jamila, K.A Muhammad. 
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Anak Berkebutuhan 

Khusus. 

khusus banyak menjadi 

korban bencana tanah 

longsor. Perluya 

pengetahuan dan 

pembelajaran mitigasi 

bencana tanah longsor 

untuk anak 

berkebutuhan khusus 

Tujuan 

Meningkatkan 

pengetahuan dan 

mitigasi bencana tanah 

longsor pada anak 

berkebutuhan khusus. 

Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data 

yang digunakan 

adalah analisis 

deskriptif kualitatif. 

merupakan metode yang 

mengasyikkan dalam 

pembelajaran mitigasi 

bencana tanah longsor. 

Dengan metode terapi 

bermain pengetahuan dan 

mitigasi bencana tanah 

longsor anak 

berkebutuhan khusus 

meningkat. 

2008. Special Education 

For Special Children 

(Pendidikan Khusus 

Anak-anak dengan 

Ketunaan dan Learning 

Disabilities) yang 

diterjemahkan oleh

Semblodo, Edy. Jakarta: 

Mizan Hikmah. 

Kottman, T. 2005. Play 

Therapy in Action. New 

York: Jon Willey & 

Sons. 

Waelder, R. 2004. The 

Psycoanalitic Theory of 

Play. Cambridge, Ma: 

Perseus Book. 

3 Rinanda; 2013; 

Pengaruh Metode 

Simulasi Tanggap 

bencana Alam 

Terhadap 

Kemampuan Miigasi 

pada Anak 

Tunagrahita Ringan di 

Kelas C/D VI SLB 

Perwari Padang 

Masalah 

Bagaimana pengaruh 

metode simulasi 

tanggap bencana alam 

terhadap kemampuan 

mitigasi pada anak 

tunagrahita ringan di 

kelas C/D VI SLB 

Perwari Padang? 

Tujuan 

Variabel 

Metode simulasi 

tanggap bencana alam, 

dan 

Kemampuan mitigasi 

siswa tinagrahita 

ringan 

Teknis Analisis Data 

Teknik analisis data 

Pengolahan data hasil di 

lapangan menunjukkan 

bahwa terdapat pengaruh 

yang signifikan metode 

simulasi tanggap bencana 

alam terhadap 

kemampuan mitigasi di 

dalam kelas ketika terjadi 

gempa bumi pada anak 

tunagrahita ringan kelas 

Anak Tuangrahita. 

Jakarta: DEPDIKNAS 

Bandi Delphie. 2006. 

Pembelajaran Anak 

Tunagrahita. Bandung: 

Refika Aditama. 

Surya, dkk. 2005. Gempa 

Bumi dan Tsunami. 
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Mengetahui pengaruh 

dari simulasi tanggap 

bencana alam terhadap 

kemampuan mitigasi 

siswa tunagrahita 

ringan. 

yang digunkan adalah 

dengan uji U Mann 

Whitney 

C/D di SLB Perwari 

Padang. Undang-Undang 

Republik Indonesia 

Nomor 24 tahun 2007 

tetang Penanggulangan 

Bencana. 
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2.3 Kerangka Berpikir 

Anak autis adalah kondisi seseorang yang mengalami keterlambatan dan 

gangguan baik dalam aspek kognitif, komunikasi, keterampilan sosial, maupun 

perilaku. Hambatan-hambatan tersebut berpengaruh terhadap kemampuan belajar 

baik itu pengetahuan dan keterampilan. Anak autis juga memiliki ketergantungan 

terhadap orang lain, dan kurangnya keterampilan sering menyebabkan anak autis 

menjadi pasif dan pasrah, yang menyebabkan mereka rentan menjadi korban, 

terlebih apabila mereka berada dalam kondisi dimana mereka tinggal di daerah 

rawan bencana, sehingga diperlukan metode khusus dalam menyampaikan materi 

kepada mereka. Salah satu media yang dapat diberikan kepada penyandang 

autisme adalah melalui terapi bermain simulasi.  

Terapi bermain simulasi bencana adalah media pembelajaran yang berbentuk 

simulasi bencana gempa bumi yang digabungkan dengan lagu dan video 

didalamnya. Penambahan lagu dalam didalam permainan simulasi bertujuan agar 

peserta didik dapat dengan mudah melakukan aktivitas simulasi bencana dengan 

baik, karena melalui lagu anak autis dapat dengan mudah menyerap materi 

mengenai simulasi bencana sesuai dengan karakteristik anak autis yaitu memiliki 

hambatan dalam komunikasi, aspek kognitif dan psikomotorik. Sehingga, dengan 

diberikannya media permainan simulasi diharapkan anak autis dapat 

meningkatkan pengetahuan dan keterampilan dalam menyelamatkan diri dari 

bencana gempa bumi.  
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Gambar 2.1 Kerangka Berfikir

Anak autis mengalami keterlambatan dan 

gangguan dalam aspek kognitif dan 

keterampilan (Hendrickson, 2004:381) 

Anak autis memiliki ketergantungan terhadap orang lain, dan 

memiliki kekurangan dalam keterampilan menyebabkan anak autis 

menjadi pasif dan pasrah terhadap keadaan darurat (Rokhimah, 

Rina dan Ira Darmawanti: 2013:48-49). 

Anak autis menjadi korban 

bencana 

Terapi permainan simulasi 

bencana gempa bumi 

Video Lagu Simulasi bencana 

gempa bumi 

Membantu anak autis 

lebih mudah 

menangkap dan 

mengingat materi 

Membantu anak autis 

terampil dalam 

menyelamatkan diri 

dari bencana gempa 

bumi 

Pengetahuan dan Keterampilan Anak 

Autis dalam Menyelamatkan Diri 

Dari Bencana Gempa Bumi 

Meningkat 

Aktivitas dalam Terapi 

Bermain Simulasi  
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BAB V 

PENUTUP 

5.1  Simpulan 

 Hasil penelitian dan pembahasan seperti yang telah diuraikan pada bab 

sebelumnya dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: 

1. Aktivitas anak autis dalam proses permainan simulai bencana gemmpa 

bumi mengalami perkembangan pada setiap pemberian perlakuan berupa 

permainan simulasi bencana gempa bumi. hal tersebu dikarenakan siswa 

autis di SLBN Pembina Yogyakarta belum pernah diberikan media 

pembelajaran yang menyenangkan seperti permainan simulasi bencaa 

gempa bumi, siswa lebih sering mendapatkan pembelajaran secara verbal. 

Sehingga siswa autis lebih aktif ketika belajar dengan media pembelajaran 

berupa permainan simulasi bencaa gempa bumi. 

2. Berdasarkan hasil penelitan dan pembahasan mengenai pengetahuan dan 

keterampilan siswa autis dalam menyelamatkan diri dari bencana gempa 

bumi melalui terapi permainan simulasi, dapat disimpulkan bahwa seluruh 

siswa mengalami peningkatan pada aspek pengetahuan dan keterampilan 

dalam pembelajaran menyelamatkan diri dari bencana gempa bumi setelah 

dilakukan treatment/perlakuan. Artinya pembelajaran menyelamatkan diri 

dari bencana gempa bumi dapat memberikan pengetahuan dan mengasah 

keterampilan siswa dalam melakukan teknik penyelamatan diri secara 

mandiri.  
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5.2  SARAN 

 Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, dapat disampaikan saran 

demi keberlangsungan dan perbaikan penelitian serupa selanjutnya, sebagai 

berikut:  

1. Kegiatan pembelajaran menyelamatkan diri dari bencana gempa bumi 

(mitigasi bencana) perlu dilaksanakan rutin di sekolah guna mengurangi 

ancaman dan meningkatkan kesiapsiagaan siswa dalam menghadapi 

bencana di masa mendatang, terlebih dari SLB Negeri Pembina 

merupakan sekolah rawan terjadi bencana gempa bumi. 

2. Guru sebaiknya menggunakan media pembelajaran yang menyenangkan 

dan bervariasi salah satunya dengan menggunakan metode play therapy 

dalam memberikan pembelajaran kepada siswa, terutama bagis siswa 

autis. 

3. Penelitian lain dapat melakukan penelitian sejenis dengan penyempurnaan 

yang optimal sehingga dapat bermanfaat untuk meningkatkan kemampuan 

mengenai teknik menyelamatkan diri saat terjadi bencana gempa bumi 

(mitigasi bencana) tidak hanya bagi anak autis ringan saja, melainkan juga 

untuk semua tingkatan anak autis. 



110 

DAFTAR PUSTAKA 

Ahmad, Rohani. (2004). Pengelolaan Pengajaran. Jakarta. PT Rineka Cipta. 

Arifin, Zainal. 2009. Evaluasi Pembelajaran. Bumi Siliwangi: Rosda. 

Arikunto, Suharsimi. 2010. Prosedur penelitian, suatu pendekatan dan praktek. 

Jakarta: PT. Rineka Cipta. 

----- 2012. Dasar-Dasar Evaluasi Pendidikan. Jakarta: Bumi Aksara. 

Axeline, V M. 1997. Play Therapy. New York: Ballantine Book. 

Depdikbud. 1997. Merawat Diri Sendiri. Jakarta: Depdikbud. 

Depdikbud. 2005. Pusat Bahasa. Jakarta: Depdikbud. 

Djiwandono, Sri Esti Wuryani. 2005. Konseling Dan Terapi Dengan Anak Dan 

Orang Tua. Jakarta: PT Grasindo. 

Haifani, Ahmad Muktaf. 2008. Manajemen Resiko Bencana Gempa Bumi (Studi 

Kasus Gempa Bumi Yogyakarta 27 Mei 2006). No. 25-26. Hal. 285-284. 

Hartuti, Evi Rine. 2009. Buku Pintar Gempa. Yogyakarta: DIVA Press.   

Haryanto, Hanny, Rahmatsyam Lakoro. 2012. Game Edukasi “Evakuator”

Bergenre Puzzle Dengan Gameplay Berbasis Klasifikasi Sebagai Sarana 

Pendidikan Dalam Mitigasi Bencana. No. 1. Hal. 42-49. 

Hatiningsih, Nuligar. 2013. Play Therapy untuk Meningkatkan Konsentrasi Pada 

Anak Attention Deficit Hyperactive Disorder (ADHD). Jurnal Ilmiah 

Psikologi Terapan Vol. 01 No. 2, Agustus 2013 Hal 324-342 ISSN: 

2301-8261. 

Indriyani, Iin. 2011. Play Therapy: Pembelajaran Mitigasi Bencana Tanah 

Longsor untuk ABK. Bulletin Vulkanologi dan Bencana Geologi. Jurnal 

Imliah Vol. 06 No. 03, Desember 2011: 7-15. 

Iswinarti, Astrie Cahyasari. 2017. Meningkatkan Konsentrasi Anak Attention 

Defici Hyperactivity Disorder Melalui Permainan Tradisional Engklek. 

No. 22-24. Hal. 126-138. 

Kurniawan, Rahardian, Affan Mahtaram, Restu Rakhmawati. 2017. GEMPA: 

Game Edukasi sebagai Media Sosialisasi Mitigasi Bencana Gempa Bumi 

bagi Anak Autis. No. 2. Hal. 174-183.  



111 

L, Barzegary, Zamini. 2011. The Effect of Play Therapy on Children With 

ADHD. No. 30. Hal. 2216-2218. 

Lelono, Susno. 2011. Siap Menghadapi Gempa Bumi. Yogyakarta: NUUN. 

Lestari, Sri. 2011. Tanggap dan Sigap Gempa Bumi. Klaten: Cempaka Putih. 

Mujiyanti. DM. 2011. Tingkat Pengetahuan Ibu dan Pola Konsumsi Pada Anak 

Autis di Kota Bogor. Skripsi. Bogor: Fakultas Ekologi Manusia Institut 

Pertanian Bogor. 

Mulyadi, Kresno. 2014. Autism is Curable. Jakarta: PT Alex Media Komputindo. 

Ney, Philip G, Audrey E. Palvesky, John Markely. 1971. Relative Effectiveness 

of Operant and Play Therapy in Childhood Schizophernia. No. 1-3. Hal. 

337-349. 

Notoatmodjo, S. 2005. Pendidikan dan Perilaku Kesehatan. Jakarta: PT RINEKA 

CIPTA 

Nur, Arif Mustofa. 2010. Gempa Bumi, Tsunami dan Mitigasinya. Vol. 7 No. 1. 

Hal. 66-72. 

Oemar, Hamalik. 2013. Proses Belajar Mengajar. Jakarta: PT. Bumi Aksara. 

Peeters, Theo. 2009. Panduan Autisme Terlengkap. Bandung: Dian Rakyat. 

Phibbs, Suzzane, Gretchen Good, Christina Severinsen, Esther Woodbury, Kerry 

Williamson. 2015. Emergency Preparedness And Perception Of 

Vulnerability Among Disabled People Following The Chrischurch 

Earthquake: Applying Lessons Learnt To The Hyogo Framework For 

Action. No. 19. Hal. 37-46. 

Prasetyono. 2008. Serba-Serbi Anak Autis. Jogjakarta. DIVA Press. 

Rinanda, Suci. 2013. Pengaruh Metode Simulasi Tanggap Bencana Alam 

Terhadap Kemampuan Mitigasi Pada Anak Tunagrahita Ringan Di Kelas 

C/D VI SLB Perwari Padang. No. 1. Hal. 164-173. 

Sampurno, Tejo. 2015. Seni Melukis dan Anak Autis. Yogyakarta: Psikosain. 

Setyowati, Dewi Liesnoor, Isti Hidayah, Juhadi, Tjaturahono Budi Sanjoto, 

Ananto Aji, Aryono Adhi, Arif Widyatmoko, Satya Budi Nugraha. 2016. 

Panduan Pengurangan Risiko Bencana (PRB) Sekolah. Universitas 

Negeri Semarang: CV Swadaya Manunggal. 



112 

Setyowati, Dewi Liesnoor. 2017. Pendidikan Kebencanaan (Bencana Banjir, 

Longsor, Gempa dan Tsunami). Semarang: CV Sanggar Krida Aditama. 

Sudjana. 2005. Metode Statistika. Bandung.: Tarsito. 

Sugiyono. 2017. Metode Penelitian Pendidikan. Bandung: Alfabeta. 

Sukandarrumidi. 2010. Bencana Alam & Bencana Anthtropogene. Yogyakarta: 

Kanisius. 

Susmayadi, I Made, Sudibyakto, Hidehiko Kanagea, Wignyo Adiyoso, Emi Dwi 

Suryanti. 2014. Sustainable Disaster Risk Reduction Through Effective 

Risk Communication Media In Parangtritis Tourism Area, Yogyakarta. 

No. 20. Hal. 684-692. 

Thursan Hakim. 2002. Mengatasi Gangguan Konsentrasi. Jakarta: Puspa Swara. 

Udin, Syaefudin Sa‟ud. 2005. Perencanaan Pendidikan. Jakarta: Bumi Aksara. 

Undang-Undang No. 19 Tahun 2011 Tentang Pengesahan Konvensi Mengenai 

Hak-Hak Penyandang Disabilitas. Sekretariat Negara. Jakarta. 

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. 

Sekretariat Negara. Jakarta. 

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 Tentang 

Penanggulangan Bencana. Sekretariat Negara. Jakarta. 

Wina Sanjaya, 2009. Penelitian Tindakan Kelas. Jakarta: Kencana. 

Winduro, Wirid. 2017. Pembelajaran Kebencanaan Bagi Penyandang Disabilitas 

di Kabupaten Klaten. No. 1. Hal. 46-64. 

Yamin, Martinis. 2010. Strategi Pembelajaran Berbasis kompetensi. Ciputat: 

Gaung Persada (GP) Press Jakarta. 

Media Online 

https://yogyakarta.bps.go.id (diunduh pada, 20 Mei 2018. Pukul 22.15 WIB). 

Anitah, Sri W. Dkk. 2007. Pengertian Metode Simulasi. Tersedia dalam 

(http://lenterakecil.com/pengertian-metode-simulasi/. Diakses tanggal 6 

Agustus 2018). 

Soendari, T. 2008. Makalah: Pengembangan Perilaku Anak Autis Dalam 

Perspektif Psikologi Individual. (diunduh pada, 15 Oktober 2018). 

https://yogyakarta.bps.go.id/
http://lenterakecil.com/pengertian-metode-simulasi/

