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Abstraks
Ristka Sarimukti. 2019, Pusat Pendidikan Anak Autis Di Kota Semarang
Dengan Desain Pendekatan Arsitektur Perilaku. Tugas Akhir. Jurusan
Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Negeri Semarang. Dosen
Pembimbing Andi Purnomo, ST, MA.
Anak adalah calon generasi muda bangsa yang sangat berharga yang
nantinya akan berperan dalam perkembangan pembangunan masa mendatang
agar pembangunan nasional dapat berjalan lancar maka harus dipersiapkan para
generasi muda yang benar-benar berpotensi, Akan tetapi tidak semua anak
dapat dididik di sekolah umum. Hal inilah yang dialami oleh anak autis yaitu anak
yang mempunyai masalah/gangguan dalam bidang komunikasi, interaksi,
perilaku, emosi, pola bermain, gangguan sensorik. Kota Semarang dalam
pelayanan pendidikan anak autis masih belum terpenuhi lanyanannya, hal ini
terbukti dengan adanya keterbatasan fasilitas pendidikan yang tidak memadai,
selain itu pola penyebaran sekolah luas biasa (SLB) yang tidak merata serta
tidak adanya sekolah untuk anak autis itu sendiri, untuk penyandang autis di
Semarang. Hal ini terkait dengan pencapaian bangunan yang berpengaruh
kepada penyandang autis yaitu kondisi ketidak teraturan pada perkembangan
otak (sistem syaraf motorik), menjadikan penyandang autis mudah tantrum
(emosi) sehingga memerlukan pencapaian yang mudah.
Tujuan dari Tugas Akhir ini adalah untuk mewujudkan Pusat Pendidikan
Anak Autis di Kota Semarang sebagai wadah pendidikan khusus bagi
penyandang autis sehingga mendapatkan penanganan dalam tumbuh kembang
anak autis agar lebih yang baik.
Desain yang akan direncakan adalah bangunan dengan tata massa bentuk
radial, karena bentuk radial dapat berfungsi sebagai penunjuk arah capai
bangunan. Bangunan menggunakan pendekatan aristektur perilaku. Dengan
mengekspose bahan material sehingga dapat merangsang anak untuk
merasakan kondisi lingkungan sekitar. Penanggulangan anak autis yang
hiperaktif dengan memberikan bahan material yang tidak berbahaya (kayu,
karpet). Bangunan dengan warna-warna yang menarik yang dapat
mempengaruhi psikologis anak selain itu juga sebagai pengidentifikasi suatu
tempat. Dengan memberikan sculpture yang mudah dikenali anak juga dijadikan
sebagai identifikasi tempat dan terapi bagi anak. Penyandang autis memiliki
gangguan perilaku yaitu selalu memiliki tatapan yang kosong maka
pengatasianya dengan memberikan ornamen dinding berupa gambar-gambar
yang dapat menarik perhatian seperti gambar kartun, atau gambar perilaku
normal/kegiatan sehari-hari. Hal ini juga dijadikan terapi bagi anak untuk
memahami perilaku yang baik. Bentuk bangunan dan desain interior baik
furniture tanpa menyudut (berbahaya bagi penandang).
Kaca Kunci : Pusat Pendidikan Anak Autis, Desain Arsitektur Perilaku
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BAB I
PENDAHULUAN

1.1.

LATAR BELAKANG
Anak adalah calon generasi muda bangsa yang sangat berharga yang
nantinya

akan

berperan

dalam

perkembangan

pembangunan masa

mendatang agar pembangunan nasional dapat berjalan lancar maka harus
dipersiapkan para generasi muda yang benar-benar berpotensi, karena itu
pendidikan dan pembinaan untuk anak harus dilakukan secara maksimal.
Akan tetapi tidak semua anak dapat dididik di sekolah umum.
Hal inilah yang dialami oleh anak autis yaitu anak yang dalam proses
pertumbuhan

atau

perkembangannya

mengalami

kelainan

atau

penyimpangan (mental, intelektual, sosial, emosional). Seperti tertuang
dalam UU No. 2 tahun 1989 pasal 5, yang berbunyi ―setiap warga negara
mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan‖ . Hal ini juga
tertuang dalam pasal 8 ayat (1) UU No. 2 tahun 1989 disebutkan bahwa
warga negara yang memiliki kelainan fisik dan atau mental berhak
memperoleh Pendidikan Luar Biasa (PLB). Sesuai Deklarasi Salamanca
1994 dan UU sistem Pendidikan Nasional, anak berkelainan khusus harus
mendapatkan pendiddikan setara dengan anak-anak lainya.
Hal ini berarti semua orang berhak memperoleh pendidikan, termasuk
warga negara yang menyandang autis. Dengan demikian, warga negara
Indonesia yang memiliki kelainan dan atau kesulitan belajar dapat mengikuti
pendidikan di sekolah reguler sesuai dengan tingkat ketunaan dan
kesulitannya (pendidikan terpadu).
Lingkungan dapat mempengaruhi interaksi sosial anak karena di sekolah
anak dalam tahap belajar bersosialisasi dengan teman-teman yang baru
dikenal. Sekolah mengharuskan mereka untuk dapat berkomunikasi atau
berinteraksi dengan baik di dalam maupun di luar kelas kelas, tetapi tidak
semua anak mengerti atau bermain sendiri, atau bisa saja anak yang terlalu
impulsif atau hiperaktif. Anak-anak demikian mengalami gangguan pada
perkembangan,

terhambat

dalam

penyandang autis

1

hal

komunikasi

contohnya

anak

2

Kota Semarang termasuk kota yang cukup maju dalam hal pendidikan,
dimana terdapat banyak fasilitas pendidikan dan layanan pendidikan yang
baik. Namun bagi penyandang autis masih belum terpenuhi disebabkan oleh
fasilitas, layanan pendidikan dan tenaga ahli yang terbatas. Maka sudah
sepantasnya kota Semarang memiliki pusat pendidikan bagi anak autis yang
dapat mewadahi tumbuh kembang anak. Meskipun sudah ada SLB (Sekolah
Luar Biasa) untuk anak autis di Semarang tetapi belum ada sekolah khusus
untuk anak autis itu sendiri, serta penyebaran SLB masih belum merata dan
terbatasnya fasilitas dan layanan pendidikan.
Keberadaan sekolah dasar untuk penyandang autisme berpengaruh dalam
memberikan kenyaman dan keamanan bagi peserta didik. Ketidak teraturan
pada perkembangan otak, berasal dari terganggunya sistem syaraf motorik,
menjadikan anak mudah emosi dan tidak bisa mengendalikan diri, sehingga
memerlukan kebutuhan yang spesial (special needs). Hal ini berkaitan
dengan jarak pencapaian ke bangunan (sekolah/layanan pendidikan) mudah
dicapai, suasana yang tenang dan mudah diakses. Dengan demikian
mempermudah bagi pengguna bangunan,terkhusus bagi peserta didik
(penyandang autis) untuk melakukan segala aktifitas.
Sekolah dasar ini diperuntukkan untuk anak berkebutuhan khusus
khususnya anak autis yang memerlukan pendidikan formal, karena tidak
semua sekolah atau lembaga formal menyediakan tempat untuk AKB. Fungsi
dari sekolah dasar dan taman kanak-kanak ini untuk anak berkebutuhan
khusus adalah tempat belajar mengajar untuk siswa sekolah dasar dan yang
khusus dalam belajar spesifik, yaitu khususnya anak autis yang bertujuan
untuk memberikan layanan pendidikan yang efektif untuk anak berkebutuhan
khusus. Karakteristik anak autis atau yang lebih dikenal dengan anak
berkesulitan belajar spesifik tidak hanya terlihat pada usia 6-12 tahun, tetapi
dapat terlihat pada usia prasekolah, yaitu usia 4-6 tahun, sehingga diperlukan
tidak hanya fungsi sekolah, tetapi juga fungsi terapi untuk anak usia 4-6
tahun. Selain itu, minimnya informasi tentang berkesulitan belajar ini untuk
masyarakat pada umumnya dan orang tua siswa pada khususnya,
menyebabkan dibutuhkannya suatu pusat informasi bagi masyarakat, orang
tua dan bahkan guru. Hal inilah yang menyebabkan dibutuhkannya tiga
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fungsi dalam sekolah dasar bagi anak autis, yaitu fungsi pendidikan, fungsi
terapi dan fungsi pusat informasi
Berdasarkan data yang diperoleh, terjadi pola penyebaran SLB yang tidak
merata yang cenderung berkembang ke arah Semarang Barat, serta fasilitas
yang kurang memadahi. Peserta didik tidak hanya berasal dari Semarang
saja tetapi juga luar kota Semarang.
Tabel 1.1 Daftar Sekolah Luar Biasa di Kota Semarang

NAMA

KAPASITAS

SEKOLAH

(Siswa)

Sekolah

-

Talenta

DESKRIPSI

Sekolah bagi

ALAMAT

peserta didik

Jl. Puspowarno

yang memiliki tingkat kesulitan

Tengah IX No. 6

dalam

Semarang Barat

mengikuti

proses

pembelajaran karena kelainan
fisik, emosional, mental sosial,
tetapi

memiliki

Jl. Mintojiwo

potensi

Dalam III No.14

bakat

Semarang Barat

School and Therapy adalah

Komplek Graha

kecerdasan

dan

istimewa
School

46

Therapy

Autis

sekolah

Talitakum

SLB

Negeri

544

Semarang

dan

remediasi

Wahid Cluster

masalah kesehatan khususnya

Paris Hendry

pada

Blok A/17-19,

kelainan

autism,

biasanya mengikuti diagnosis.

Kota Semarang

Sekolah bagi

Jl. Elang Raya

peserta didik

yang memiliki tingkat kesulitan
dalam

mengikuti

proses

No 2,
Mangunharjo,

pembelajaran karena kelainan

Kec Tembalang,

fisik, emosional, mental sosial,

Kota Semarang

tetapi

memiliki

kecerdasan

dan

potensi
bakat

istimewa
SLB

Suryo

Kresno Bimo

53

Sekolah bagi

peserta didik Jl. Candi Mutiara

yang memiliki tingkat kesulitan

Raya,

4

dalam

mengikuti

proses

Kalipancur,

pembelajaran karena kelainan

Ngaliyan, Kota

fisik, emosional, mental sosial,

Semarang, Jawa

tetapi

memiliki

kecerdasan

dan

potensi

Tengah

bakat

istimewa
SLB

Pejuang

20

Mandiri

Sekolah bagi

peserta didik Jl. Candi Mutiara

yang memiliki tingkat kesulitan
dalam

mengikuti

proses

Raya,
Kalipancur,

pembelajaran karena kelainan

Ngaliyan, Kota

fisik, emosional, mental sosial,

Semarang, Jawa

tetapi

memiliki

kecerdasan

dan

potensi

Tengah

bakat

istimewa
SLB

Widya

48

Bhakti

Sekolah bagi

peserta didik

yang memiliki tingkat kesulitan
dalam

mengikuti

proses

Jl. Supriyadi No
12 , Kalicari,
Kec.

pembelajaran karena kelainan

Pedurungan,

fisik, emosional, mental sosial,

Kota Semarang

tetapi

memiliki

kecerdasan

dan

potensi
bakat

Prov. Jawa
Tengah

istimewa
Sumber:
https://www.google.com/search?client=firefoxb&q=Semarang+Autis+school,
2019.

Karena alasan tersebut maka Semarang sebagai kota yang cukup
maju dalam hal pendidikan sepantasnya memiliki pusat pendidikan anak
autis secara merata dengan fasilitas pendidikan yang memadai serta
tenaga ahli yang telah bersertifikasi sehingga dapat mendukung kegiatan
pendidikan. Dengan adanya pusat pendidikan anak autis di Semarang
diharapkan dalam kegiatan pendidikan dapat membantu proses tumbuh
kembang peserta didiknya untuk melanjutkan kehidupan masyarakat
secara mandiri.
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1.1.1. Perkembangan Autis
Berdasarkan keterangan dari Dinas Kesehatan Semarang yang
bahwa belum ada data resmi tentang kasus autisma. Sehingga
belum bisa memastikan berapa jumlah anak autis di Semarang.
Dalam pelayanan kesehatan untuk penyandang anak autis tersendiri
juga masih belum terangkat. Dinas kesehatan Kota Semarang
memberikan rujukan kepada masyarakat untuk menempatkan
sekolah atau klinik-klinik yang ahli dalam bidang autis serta
memberikan informasi tantang autis.
Jumlah penyandang autisme di seluruh dunia semakin tahun
semakin meningkat.. informasi yang terkumpul dalam Database
Penelitian Praktik Umum Inggris (GPRD) beberapa tahun terakhir
untuk mendapatkan estimasi tingkat prevalensi tahunan pada anakanak. GPRD adalah basis data medis elektronik longitudinal unik
yang dibangun dan diimplementasikan pada tahun 1990 melalui
upaya gabungan dari Boston Collaborative Drug Surveillance
Programme (BCDSP), seorang dokter umum di Inggris yang
menghabiskan waktu 5 tahun menciptakan sistem rekam medis
kantor GP medis yang komprehensif untuk mengganti catatan kertas
yang sudah ada sebelumnya, dan perusahaan swasta, Vamp Health
Dari kepustakaan pada awal tahun 90-an, jumlah penyandang
autisme diperkirakan sekitar 4 – 6 per 10.000 kelahiran. Tetapi
mendekati tahun 2000 angka ini mencapai 15-20 per 10.000
kelahiran. Data pada tahun 2000, angka ini meningkat drastis yaitu
sekitar 60 per 10.000 kelahiran atau 1 : 250 anak. Angka ini sudah
dapat dikatakan sebagai wabah. (BMJ, 1997).
Dapat diperkirakan jumlah anak autis di Semarang dari data
angka kelahiran kota Semarang. Perkiraan tersebut berdasarkan
beberapa sumber yang menyatakan bahwa antara anak autis dan
anak normal 1:250 diperkirakan dari 250 kelahiran terdapat 1 anak
penyandang autis maka dapat disimpulkan bahwa setiap 250
kelahiran anak terdapat 0,4% anak penyandang autis.
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Tabel 1.2 Angka Kelahiran Kota Semarang 2015

Kecamatan

Kelahiran

Jumlah

Hidup

Mati

Semarang Tengah

1,212

3

1,215

Semarang Utara

1,950

10

1,960

Semarang Timur

1,638

8

1,646

Semarang Selatan

1.755

3

1.758

Semarang Barat

2.569

12

2.581

Gajah Mungkur

847

5

852

Genuk

2.092

8

2.100

Pedurungan

2.826

12

2.838

Candisari

1.218

9

1.227

Banyumanik

2.380

7

2.387

Gunungpati

1.256

5

1.261

Tembalang

2.509

7

2.516

Tugu

604

6

610

Ngaliyan

2.024

13

2.037

Mijen

933

7

940

Gayamsari

1.519

6

1.525

Total

27,359

115

27,474

Sumber http://dispendukcapil.semarangkota.go.id/statistik/jumlah-pendudukkota-semarang/, 2019

Dapat dihitung pada Tahun 2015 jumlah anak autis sebanyak
sebagai berikut:
Rumus :

A= nx0,4%

Keterangan :
A = Jumlah anak penyandang autis
n = Jumlah Angka Kelahiran saat perhitungan
0,4 % = Jumlah anak penyandang autis setiap kelahiran per 250
kelahiran
Sehingga proyeksi jumlah anak autis pada tahun 2015 adalah
27,474 x 0,4% = = 110 Anak penyandang autis
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Tabel 1.3 Tabel pertumbuhan penduduk Kota Semarang

Tahun

Pertumbuhan setiap tahun (%)

2010

1,36

2011

1,11

2012

0,96

2013

0,83

2014

0,97

2015

0,59

2016

0,47

2017

0,49

Jumlah

6,78

Rata-rata

0,8465 (dibulatkan menjadi 1)

Sumber : https://semarangkota.bps.go.id/statictable/2016/02/04/70/indikatorperkembangan-penduduk-kota-semarang-2010---2017.html

Untuk itu, dapat disimpulakan kenaikan jumlah penduduk setiap
tahunnya kurang lebih 1%. Jika terjadi peningkatan jumlah kelahiran
dari tahun ke tahun, maka semakin bertambah juga jumlah kelahiran
anak autis khususnya di Kota Semarang.
1.2.

PERMASALAHAN
Dilihat dari data diatas bahwa pusat pendidikan anak autis membutuhkan
tempat khusus yang dapat mendidik serta memberikan penanganan bagi
anak autis agar dapat mewadahinya sesuai dengan psikologis masingmasing anak agar dapat lebih baik.
1. Bagaimana merencanakan pusat pendidikan anak autis dengan
penyediaan fasilitas dapat mewadainya sesuai dengan kondisi
psikologis anak.
2. Bagaimana

mewujudkan/menampilkan

bangunan

yang

dapat

menunjang tumbuh sehingga kembang anak autis agar lebih baik,
dengan memperhatikan karakteristik anak autis yang dapat diatasi
dengan perencanaan dan perancangan secara arsitektural.
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1.3.

TUJUAN DAN SASARAN
1.3.1. Tujuan
Membuat konsep perencanaan dan perancangan pusat pendidikan
anak autis yang dapat mewadahi pendidikan anak autis dalam
tumbuh kembang anak autis yang sesuai dengan situasi psikologis
dalam melakukan kegiatannya, meliputi :
1. Konsep tata ruang (gubahan massa)
2. Konsep peruang pada masing-masing ruang, pengelompokan dan
pola hubungan ruang
3.

Konsep lingkungan fisik bangunan dengan meningkatkan fungsi,
karakteristik anak autis dan kenyamanan bangunan

4. Memberikan fasilitas-fasilitas yang disesuaikan situasi psikologis
anak autis
1.3.2. Sasaran
Untuk

memfasilitasi

siswa

berkebutuhan

khhusus

dalam

kegiatannya, dengan meneraokan prinsip desain arsitektur perilaku
pada desain bangunan Pusat Pendidikan Anak Autis seperti ruangruang yang responsif terhadap kegiatan yang akan ditampung.
Serta melatih siswa berkebutuhan khusus menjadi lebih mandiri dan
aktif.
1.4.

MANFAAT
1.4.1. Secara Subyektif
1. Manfaat guna memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan
Proyek Tugas Akhir kelulusan Strata 1 Program Studi Teknik
Arsitektur di Universitas Negeri Semarang
2. Sebagai

pedoman

dalam

penyusunan

landasan

program

perencanaan dan perancangan desain grafis
1.4.2. Secara Obyektif
a. Dapat memberikan manfaat, pengetahuan dan wawasan bagi
mahasiswa

maupun

pembaca

mengenai

program

dan

perancangan arsitektur khususnya mengenai perencanaan pusat
sekolah anak autis
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b. Dapat

menjadi

bahan

masukan

/

kajian

bagi

upaya

pengembangan sarana pendidikan di masa yang akan datang.
1.5.

LINGKUP PEMBAHASAN
1.5.1. Ruang Lingkup Spasial
Ruang lingkup spasial dari pembahasan ini berisi tentang batasbatas geografis Kota Semarang, keadaan geografis, klimatologi,
topografi, dan rencana pemanfaatan ruang Kota Semarang.
1.5.2. Ruang Lingkup Substansi
Lingkup pembahasan meliputi segala sesuatu yang berkaitan
dengan Pusat Pendidikan Anak Autis di Kota Semarang dengan
Pendekatan Arsitektur Perilaku dengan titik berat pada hal-hal yang
berkaitan dengan disiplin ilmu arsitektur, sedangkan hal-hal diluar
kearsitekturan
mendasari

yang

mempengaruhi,

faktor-faktor

melatar

perencanaan

belakangi
akan

dan

dibatasi,

dipertimbangkan dan diasumsikan tanpa dibahas secara mendalam
1.6.

METODOLOGI PEMBAHASAN
Metode pembahasan dalam laporan ini menggunakan metode deskriptif,
dengan pengumpulan data faktual mengenai data eksisting kawasan di
Kota Semarang beserta kawasan di sekitarnya melalui Studi Literatur,
Studi observasi, Analisa dan Kesimpulan.
1.6.1. Studi Literatur
Untuk dapat menggabungkan konsep layanan pindidikan dengan
layanan kesehatan dalam perancangan pusat pendidikan anak autis
di Semarang, dibutuhkan data-data yang mampu mewadahi
keduanya. Fungsi bangunan ini adalah sebagai fungi pendidikan
(edukasi) dan juga sebagai fungsi layanan kesehatan.
1.6.2. Studi Observasi
Dengan menggunakan pencarian data serta gambar secara
langsung terhadap objek, serta bangunan dan lokasi lain yang
memiliki kesamaan fungsi.
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1.6.3. Analisis
Menghasilkan rumusan konsep perencanaan dan perancangan
sebagai pemecah terhadap permasalahan yang ada dalam pokok
bahasan.
1.6.4. Sintesis
Menggabungkan data dan informasi yang telah diperoleh dari
proses pengumpulan data yang kemudian dianalisis dengan
mengulas dan mengkaji data tersebut kemudian diolah menjadi
rumusan konsep perencanaan dan perancangan sesuai sasaran
yang diharapkan.
1.6.5. Kesimpulan
Menghasilkan rumusan konsep perencanaan dan perancangan
sebagai pemecah terhadap permasalahan yang ada dalam pokok
bahasan.
1.7.

SISTEMATIKA PEMBAHASAN
Secara garis besar, sistematika dalam penyusunan Landasan
Program Perencanaan dan Perancangan Pusat Pendidikan Anak Autis di
Kota Semarang dengan Pendekatan Arsitektur Perilaku.

BAB I PENDAHULUAN
Bab ini menguraikan tentang latar belakang, tujuan dan sasaran,
manfaat, ruang lingkup, metode pembahasan, sistematika pembahasan,
serta alur bahasan dan alur pikir.
BAB II TINJAUAN PUSAT PENDIDIKAN ANAK AUTIS
Membahas tinjauan mengenai Pusat Pendidikan Anak Autis di Kota
Semarang, teori, fungsi dan syarat, kegiatan dan aktivitas, observasi,
studi kasus, serta penekanan desain
BAB III TINJAUAN LOKASI
Membahas tentang gambaran umum pemilihan tapak berupa data fisik
dan non fisik, potensi dan kebijakan tata ruang pemilihan tapak,
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gambaran khusus berupa data tentang batas wilayah dan karakteristik
tapak terpilih.
BAB

IV

PENDEKATAN

KONSEP

PERENCANAAN

DAN

PERANCANGAN
Bab ini menjelaskan tentang uraian dasar-dasar pendekatan konsep
perencanaan dan perancangan awal dan analisis mengenai pendekatan
fungsional, pelaku dan aktivitasnya, kebutuhan jenis ruang, hubungan
kelompok ruang, sirkulasi, pendekatan kebutuhan Pusat Pendidikan
Anak Autis di Kota Semarang Dengan Pendekatan Arsitektur Perilaku,
optimalisasi lahan, pendekatan besaran ruang, serta analisa pendekatan
konsep perancangan secara kinerja, teknis dan arsitektural.
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN
Berisi tentang kesimpulan dan saran terkait dengan pokok-pokok
perencanaan dan perancangan Pusat Pendidikan Anak Autis di Kota
Semarang Dengan Pendekatan Arsitektur Perilaku.
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1.8.

Keaslian Penulis
Proyek Akhir Arsitektur dengan tema serupa pernah dilakukan oleh
beberapa mahasiswa dari universitas lain, namun Proyek Akhir Arsitektur
yang disusun ini merupakan murni dari pemikiran dan ide individual dari
penulis
Tabel 1.4 Keaslian Penulis Tahun 2019

No

Nama

Judul

Fokus

Uraian

Lokus

Tahun

Universitas

1

Rifda

Desain

Clean,

Membahas tentang sarana

Surabaya

2015

Institut

Ariani

Sistem

Ergonomic,

dan prasarana yang

Teknologi

Furniture

Functional,

dipakai untuk kegiatan

Surabaya

untuk Terapi

dan

terapi, belajar maupun

Anak Autis

Moveable
Sistem

bermain serta fasilitas –
fasilitas lain sangat
diperlukan perhatian
khusus. Sarana dan
prasarana yang bertujuan
untuk membantu anak dan
pembimbing melaksanakan
proses terapi dengan
mempertimbangkan
beberapa faktor yaitu:
keamanan, kenyamanan,
dan keoptimalan proses
terapi serta kesehatan dan
juga bagi pengelola
klinik yang mengharapkan
sarana dan prasarana
yang mudah dalam hal
maintenance, awet serta
moveble

2

Bayu

Pusat

Pendekata

Agus

Rehabilitas

n Desain

penyediaan sarana dan

Tritung

dan Terapi

Arsitektur

prasarana rehabilitas anak

gal

Anak Autis di

Perilaku

Kota
Semarang

Membahas tentang

autis.

Salatiga

2016

Universitas
Negeri
Semarang
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3

Aryadh

Pusat

Pendektan

Membahas tentang

Semaran

anica

Rehabilitasi

Arsitektur

penyediaan sarana dan

g

Dwi

Korban

Perilaku

prasarana rehabilitas

Prasety

Penyalahgu-

pnyalah gunaan narkoba

o

naan

yang menggunnakan

Soebya

Narkoba

pendekatan arsitektur

kto

Provinsi

perilaku, sehingga desain

Jawa

menyesuaikan perilaku

Tengah di

pengguna

Semarang

Sumber : Analisa Penulis Tahun 2019

2015

Universitas
Negeri
Surabaya
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1.9.

Alur Pikir
Tabel 1.5 Alur Pikir

BAB II

TINJAUAN PUSAT PENDIDIKAN ANAK AUTIS

2.1.

Pengertian Anak Autis
2.1.1. Pengertian Autis
Istilah autisme berasal dari kata ―autos‖ yang berarti diri sendiri,
―isme‖ yang berarti suatu aliran. Berarti suatu paham yang tertarik
pada dunianya sendiri. Istilah autisme baru diperkenalkan sejak
tahun 1943 oleh Leo Kanner, ahli psikiater anak di John Hopkins
University.

Autisme adalah gangguan perkembangan yang

kompleks, yang disebabkan oleh adanya kerusakan pada otak,
sehingga

mengakibatkan

gangguan

pada

perkembangan

komunikasi, perilaku, kemampuan sosialisasi, sensori dan belajar.
Autisme merupakan suatu gangguan perkembangan, gangguan
pemahaman atau gangguan fungsi otak yang bersifat pervasif,
dan

bukan

suatu

bentuk

penyakit

mental.

Gangguan

perkembangan fungsi otak yang bersifat pervasif yaitu meliputi
gangguan kognitif (kemampuan), bahasa, perilaku, komunikasi,
dan gangguan interaksi sosial (Mardiyatmi,2000). Autisme atau
biasa disebut ASD (Autistic Spectrum Disorder) merupakan
gangguan perkembangan fungsi otak yang kompleks dan sangat
bervariasi (spectrum). Ganguan ini meliputi cara berkomunikasi,
berinteraksi sosial dan kemampuan berimajinasi. Berdasarkan
data para ahli diketahui bahwa penyandang ASD anak lelaki
adalah empat kali lebih banyak dibandingkan penyandang ASD
anak perempuan.
Sebenarnya autis atau autisme adalah keadaan introversi
mental seseorang di mana perhatian hanya tertuju pada diri
sendiri. Jika digolongkan dalam istilah penyakit, maka autis
merupakan penyakit ketidakteraturan dalam perkembangan otak,
sehingga secara fungsi, penderitanya akan mengalami gangguan
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sistem syaraf yang tampak pada pola tingkah laku berupa sifat
hiperaktif .
Ketidakteraturan pada perkembangan otak, berasal dari
terganggunya sistem syaraf motorik misalnya ganguan pada
koordinasi

motorik

(gerak),

kesulitan

mengubah

rutinitas,

hiperktifitas, agresif, kadang marah tanpa sebab yang jelas,
gerakan yang stereoptipik dan gangguan sensorik otak misalnya
sensitif terhadap suara yang keras, tidak sensitif terhadap rasa
sakit atau rasa takut, sensitif terhadap sentuhan, tekstur seperti
tidak suka dipeluk, risih dan gelisah ketika memakai baju atau
kaos yang bertekstur yang terasa seperti ―menggelitik‖ dan
―mengiris‖ kulitnya. Ketidakteraturan tersebut menyebabkan anak
autis beraktivitas di luar normal, seolah tidak kenal waktu dan rasa
lelah. Di sinilah, dasar dasar munculnya sikap yang berkembang
ke arah hiperaktif (aktivitas fisik dan emosional yang sangat
berlebihan), dan agresivitas (faktor emosional yang meluap-luap).
Akibat kelima indra yang seolah tak berfungsi, maka anak autis
cenderung menyalurkan dan melampiaskan seluruh mental
emosionalnya pada suatu gerakan stereotipik, yakni mengulangulang kata dengan gerakan serupa, termasuk membenturbenturkan kepalanya ke dinding atau tembok secara berulangulang pula. Aktivitas berlebih disertai faktor emosional juga
menyebabkan anak autis ini jadi sulit untuk tidur. Gejalanya mulai
tampak sebelum anak usia 0-3 tahun. Bahkan pada autistik
infantile gejalanya sudah ada sejak lahir. Diperkirakan 75%-80%
penyandang autis ini mempunyai keadaan dengan intelegensia
yang kurang (retardasi mental), sedangkan 20 % dari mereka
mempunyai kemampuan yang cukup tinggi untuk bidang tertentu.
Sikap introvert yang sulit ditembus, ditambah dengan retardasi
mental atau keadaan dengan intelegensia yang kurang, nyaris
memupuskan harapan kalau anak autis bisa sembuh dan hidup
normal. Ditemukan terobosan baru yang dapat menjadi solusi.
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Autis dapat ditangani dengan dua metode terpadu, sekaligus,
yakni terapi akupuntur dan sekolah,
2.1.2. Pembeda Autis dengan Cacat Lainnya
Selama ini, masyarakat banyak yang beranggapan penyakit
autis sama dengan cacat mental ataupun cacat fisik lainnya,
padahal antara autis dan cacat mental maupun fisik

lainnya

sangat jauh perbedaannya. Untuk cacat mental seperti tuna
grahita dengan autis juga sama-sama sulit dalam berkomunikasi,
tetapi dalam perkembangannya, pada situasi tertentu anak-anak
autis bisa lebih cerdas membahas sesuatu, melebihi anak-anak
normal biasanya.
Dalam diri seorang autis, saraf-saraf yang ada di dalam
organ tubuh tidak bekerja secara wajar layaknya orang normal
lainnya, artinya salah satu atau lebih dari fungsi sarasf yang
terdapat pada diri autis mengalami kelebihan ―kadar‖ atau bahkan
sebaliknya mengalami kekurangan ―kadar‖, akibatnya fungsi saraf
itu tidak bisa bekerja secara maksimal seperti orang kebanyakan.
Misalnya, dalam diri autis terdapat kelebihan fungsi saraf
motorik sehingga anak ini menjadi sangat aktif dan bahkan
hiperaktif, tapi disisi lain anak ini mengalami kekurangan fungsi
saraf

sensorik

sehingga

anak

ini

menjadi

kurang

bisa

berkomunikasi dengan sesamanya. Ada juga seorang autis yang
mempunyai kelebihan dalam hal suka melakukan hal-hal baru,
tapi disisi lain anak ini cenderung melakukannya sendirian,
senang menyendiri dan akan marah jika ada orang lain
membantunya, dan masih banyak lagi fenomena-fenomena unik
yang bisa dijumpai dalam diri seorang autis.
Hal ini sangatlah berbeda dengan apa yang dialami oleh
seorang tuna grahita yang memang pada dasarnya sudah
mengalami keterbelakangan mental sejak dini. Apa yang dialami
tunagrahita ataupun penyandang fisik lainnya sangatlah beda
dengan apa yang dialami oleh penyandang autis.
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Seorang yang mengalami keterbelakangan mental (tuna
grahita), fungsi saraf organ tubuh yang ada dalam dirinya memang
mengalami penurunan organ saraf sehingga mengakibatkan
pertumbuhan dan perkembangan orang itu akan terlambat dan
terhambat. Biasanya, seorang tunagrahita itu lambat dalam
berfikir, lambat dalam memecahkan sebuah masalah, kurang aktif,
dll.
Fisikalnya pasien tuna grahita mempunyai rangka tubuh yang
pendek. Mereka sering kali gemuk dan tergolong dalam obesitas.
Tulang rangka tubuh penderita sindrom Down mempunyai ciri –
ciri yang khas. Tangan mereka pendek dan melebar, adanya
kondisi clinodactyly pada jari kelima dengan jari kelima yang
mempunyai satu lipatan (20%), sendi jari yang hiperekstensi, jarak
antara jari ibu kaki dengan jari kedua yang terlalu jauh, dan
dislokasi tulang pinggul (6%).
Bagi panderita tuna grahita, biasanya pada kulit mereka
didapatkan xerosis, lesi hiperkeratosis yang terlokalisir, garis –
garis transversal pada telapak tangan, hanya satu lipatan pada jari
kelima, elastosis serpiginosa, alopecia areata, vitiligo, follikulitis,
abses dan infeksi pada kulit yang rekuren. Sedangkan penderita
autism tidak memiliki ciri-ciri fisik tersendiri, melainkan perilaku
yang berbeda dengan anak lainnya.
Retardasi mental yang ringan hingga berat dapat terjadi.
Intelegent quatio (IQ) mereka sering berada antara 20 – 85
dengan rata-rata 50. Hipotonia yang diderita akan meningkat
apabila umur meningkat. Mereka sering mendapat gangguan
artikulasi.
Penderita tuna grahita mempunyai sikap atau prilaku yang
spontan, sikap ramah, ceria, cermat, sabar dan bertoleransi.
Kadang kala mereka akan menunjukkan perlakuan yang nakal
dengan rasa ingin tahu yang tinggi. Berikut adalah perbedaan
tuna grahita dan autism
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Gambar 2.1
Ciri-ciri perilaku anak autis
Sumber : http://selaarini.blogspot.com/2015/10/autisme-dan-sindrom-down-ituberbeda.html

Gambar 2.2
Ciri-ciri anak Down Syndrom
Sumber : http://selaarini.blogspot.com/2015/10/autisme-dan-sindrom-down-ituberbeda.html

Dari keterangan diatas nampak jelas bahwa autisme dan
cacat mental ataupun fisik lainnya sangat jauh perbedaannya,
baik dari segi gejala-gejalanya maupun ciri-ciri yang nampak pada
penyakit-penyakit tersebut.
2.1.3. Autisme Anak
Autisme pertama kali ditemukan oleh Leo Kanner pada tahun
1943.

Kanner

mendeskripsikan

gangguan

ini

sebagai

ketidakmampuan untuk berinteraksi dengan orang lain, gangguan
berbahasa yang ditunjukkan dengan penguasaan bahasa yang
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tertunda, pembalikan kalimat, rute ingatan yang kuat dan keinginan
obsesif untuk mempertahankan keteraturan di dalam lingkungannya.
Autisme sebenarnya bukan barang baru dan sudah ada sejak
lama, namun belum terdiagnosis sebagai autis. Menurut cerita-cerita
zaman dulu seringkali ada anak yang dianggap ‗aneh‘, anak
tersebut sejak lahir sudah menunjukkan gejala yang tidak biasa.
Mereka menolak bila digendong, menangis kalau malam dan tidur
bila siang hari. Mereka seringkali bicara sendiri dengan bahasa
yang tidak dimengerti oleh orang tuanya. Apabila dalam kondisi
marah mereka bisa menggigit, mencakar, menjambak atau
menyerang. Kadangkala mereka tertawa sendiri seolah-olah ada
yang mengajaknya bercanda. Para orang tua pada saat itu
menganggap anak ini tertukar dengan anak peri, sehingga tidak bisa
menyesuaikan dengan kehidupan manusia normal (Budhiman,
2002).
Pada tahun 1943 Leo Kanner menjabarkan dengan sangat rinci
gejala-gejala ‗aneh‘ yang ditemukan pada 11 pasien kecilnya. Leo
Kanner melihat banyak sekali persamaan gejala pada anak-anak ini,
tetapi yang sangat menonjol adalah mereka sangat asyik dengan
dirinya sendiri seolah-olah mereka hanya hidup dalam dunianya
sendiri. Maka dia memakai istilah ‗autisme‘ yang artinya hidup
dalam dunianya sendiri. Karena ada juga orang dewasa yang
menunjukkan gejala ‗autisme‘, maka untuk membedakannya dipakai
istilah ‗early infantile autism‘ atau autisme infantil. Dia membuat
hipotesis bahwa anak-anak ini kemungkinan menderita gangguan
metabolisme yang telah dibawa sejak lahir (inborn error of
metabolism). Gangguan metabolisme ini menyebabkan anak
tersebut tidak dapat bersosialisasi. Namun pada zaman itu alat
kedokteran belum secanggih sekarang sehingga Kanner tidak dapat
membuktikan hipotesisnya (Budhiman, 2001; Hartono, 2002).
Pada permulaan perang dunia kedua, seorang Yahudi dari Wina
melarikan diri dari kejaran Hitler ke Amerika. Dia bernama Bruno
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Bettelhem dan mengaku pada masyarakat Amerika bahwa ia adalah
seorang ahli pendidikan dan psikolog lulusan Universitas Wina dan
murid

Siegmund

Freud.

Pada

zaman

itu

Amerika

sangat

mengagumi kebudayaan Eropa dan sangat mengagumi Siegmund
Freud, sehingga Bruno yang mengaku sebagai muridnya langsung
diterima dan dikagumi oleh kaum intelek Amerika. Baru setelah
meninggal karena bunuh diri diketahui bahwa Bruno bukan seorang
pendidik maupun psikolog dan tidak pernah menjadi murid
Siegmund Freud. Namun pada saat itu Bruno dipercayakan untuk
mengelola sebuah asrama untuk anak-anak dengan berbagai
gangguan perilaku termasuk beberapa anak dengan gejala autisme
dititipkan. Bruno kemudian mengeluarkan teori ‗The Frigid Mother’
untuk menerangkan timbulnya gejala autisme. Menurutnya anakanak ini menolak hidup dalam masyarakatnya oleh karena ia
merasa ditolak oleh keluarganya terutama ibunya. Ia menyatakan
bahwa ibu anak-anak ini adalah ibu yang ‗dingin‘, sama sekali tidak
dapat menunjukkan kehangatan pada anaknya. Teori ini sempat
dianut secara meluas oleh yang tentu saja menimbulkan stres berat
pada para ibu. Kehidupan keluarga diteropong habis-habisan dan
dilakukan konseling keluarga, psikoterapi pada ibu, sedang anaknya
sendiri mendapatkan terapi bermain. Tetapi teori tersebut kemudian
dibantah karena ternyata banyak orang tua atau ibu yang bersifat
sangat hangat dan penyayang tapi tetap mempunyai anak autis
(Widyawati, 1997; Pusponegoro, 1999).
Pada tahun 1964 Bernard Rimland seorang psikolog yang
mempunyai anak autis menulis buku yang menyatakan bahwa anak
autistic dilandasi adanya gangguan Susunan Syaraf Pusat (SSP).
Buku yang cukup revolusioner ini merubah pandangan tentang
penyebab autisme. Demikian juga Hartono (2002) menyatakan
bahwa autisme bukan hanya gangguan fungsional. Artinya autisme
tidak terjadi akibat salah asuh atau salah didik ataupun salah dalam
‘setting‘ sosial, tetapi didasari adanya gangguan organik dalam
perkembangan otak. Dilaporkan insiden autisme tinggi pada mereka
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yang mempunyai riwayat prenatal seperti premature, postmatur,
perdarahan antenatal pada trimester I - II serta usia ibu lebih dari 35
tahun. Autisme juga banyak dialami oleh anak-anak yang riwayat
persalinannya tidak spontan serta mengalami respiratory distress
syndrome.
Pada permulaan tahun 1990 beberapa peneliti seperti Margareth
Bauman (Departement Of Neurology, Harvard Medical School) dan
Eric Courchesne (Departement Of Neurosciences, School of
Medicine, University of California, San Diego) menemukan adanya
kelainan neuro anatomi pada beberapa tempat di otak pada
penyandang autisme. Dengan melakukan Magnetic Resonance
Imaging (MRI), Eric Courchesne menemukan adanya pengecilan
otak kecil (cerebellum), terutama pada lobus VI-VII. Penemuan ini
ditunjang oleh hasil otopsi yang dilakukan oleh Margareth Bauman,
yang menemukan adanya kelainan struktur pada pusat emosi.
Gangguan neuroanatomi ini seringkali disertai pula gangguan
biokimiawi otak. Penemuan ini sangat membantu para dokter untuk
menemukan obat yang lebih tepat yang dapat memperbaiki
gangguan yang terjadi di otak. Maka dipakai obat-obatan jenis
psikotropika seperti risperdal, prozac dan sebagainya (Bauman,
1985; Budhiman, 2001).
Penelitian tentang faktor genetik pada autisme juga sedang terus
dilakukan. Sampai saat ini telah ditemukan sekitar 20 gen yang ada
kaitannya dengan autisme. Namun gejala autisme baru timbul bila
didapatkan beberapa gen pada satu anak yang berkaitan dengan
autisme. Meskipun demikian terapi genetik belum bisa dilakukan
sampai saat ini (Faradz, 2002). Beberapa tahun yang lalu kembali
dunia autisme diguncang oleh fenomena Parker Beck yang
menyatakan gejala autisme akan berkurang bahkan dikatakan
menghilang setelah mendapat sekretin. Sekretin adalah hormon
yang kerjanya merangsang pankreas untuk mengeluarkan enzim
peptidase sehingga pencernaan menjadi lebih baik. Ternyata setelah
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pencernaan diperbaiki maka timbul perbaikan dari gejala autisme.
Para orang tuapun berlomba untuk mendapatkan hormon ini, namun
ternyata tidak semua anak mendapatkan manfaat dari sekretin,
bahkan beberapa mendapatkan adanya efek samping negatif.
Namun penemuan adanya hubungan antara gangguan pencernaan
dengan gejala autisme merangsang penelitian yang lebih mendalam
ke arah gangguan metabolisme (Shattock & Savery, 2001).
2.1.4. Gejala Autisme
Gejala anak autis bisa dilihat dari usia dini, meskipun autis
bukan penyakit, tetapi gangguan kelemahan terhadap sistim saraf
akibat genetik yang lemah. Anak autis memerlukan perhatian yang
lebih ekstra. Berikut ini gejala autis ini berdasarkan usia.
Usia 0 – 6 bulan
Pada usia tersebut, anak terlalu tenang dan jarang menangis,
gerakan tangan dan kaki yang terlalu berlebihan terutama pada
saat mandi. Tidak pernah terjadi kontak mata atau senyum,
mengepalkan tangan atau menegangkan kaki secara berlebihan.
Usia 6 – 12 bulan
Pada usia tersebut, kondisi anak kaku atau tegang, tidak
berinteraksi atau tidak tertarik pada permainan, suara atau kata.
Anak selalu memandang suatu benda atau tangannya sendiri
dalam waktu yang lama. Itu adalah akibat terlambat dalam
perkembangan motorik halus dan kasar.
Usia 2 – 3 tahun
Pada usia tersebut, anak tidak berminat atau bersosialisasi
terhadap anak-anak lain, kontak mata tidak responsif dan tidak
pernah fokus, kaku terhadap orang lain dan malas mengerakkan
tubuhnya.
Usia 4 – 5 tahun
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Pada usia tersebut, anak suka berteriak-teriak dan menirukan
suara orang atau mengeluarkan suara-suara aneh. Cenderung
pemarah

atau

emosi

apabila

rutinitasnya

diganggu

atau

kemauannya tidak dituruti, agresif dan mudah menyakiti diri sendiri.
Berdasarkan banyak tingkah laku yang tercakup dalam anak
autis dan ada 4 gejala yang selalu muncul yaitu:
1. Isolasi Sosial
Banyak anak autis yang menarik diri dari kontak sosial kedalam
keadaan yang disebut extreme autistic alones. Hal ini akan semakin
terlihat pada anak yang lebih besar, dan ia akan bertingkah laku
seakan-akan orang lain tidak ada.
2. Kelemahan Kognitif
Anak autis sebagian besar (±70%) mengalami retardasi
mental (IQ <70) disebut dengan autis dengan tuna grahita
tetapi anak autis infertil sedikit lebih baik, contohnya dalam hal
yang berkaitan dengan hal sensor motorik. Anak autis dapat
meningkatkan hubungan sosial dengan temannya, tetapi hal
itu tidak berpengaruh terhadap retardasi mental yang dialami.
3. Kekurangan Dalam Bahasa
Lebih dari setengah autis tidak dapat berbicara, yang lainnya
hanya mengoceh, merengek, atau menunjukkan ecocalia, yaitu
menirukan apa yang dikatakan orang lain. Beberapa anak autis
mengulang potongan lagu, iklan TV atau potongan kata yang
terdengar tanpa tujuan. Beberapa anak autis menggunakan kata
ganti dengan cara yang aneh.
4. Tingkah Laku Stereotif
Anak autis sering melakukan gerakan yang berulang-ulang
secara terus menerus tanpa tujuan yang jelas. Seperti berputarputar, berjingkat-jingkat dan lain sebagainya. Gerakan ini
dilakukan berulangulang disebabkan karena kerusakan fisik,
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misalnya ada gangguan neurologis. Anak autis juga mempunyai
kebiasaan menarik-narik rambut dan menggigit jari. Walaupun
sering kesakitan akibat perbuatannya sendiri, dorongan untuk
melakukan tingkah laku yang aneh ini sangat kuat dalam diri
mereka. Anak autis juga hanya tertarik pada bagian-bagian
tertentu dari sebuah objek misalnya pada roda mobil-mobilan.
Anak autis juga menyukai keadaan lingkungan dan kebiasaan
yang monoton.
2.1.5. Jenis-Jenis Autisme
Autisme terdiri dari 3 jenis yaitu persepsi, reaksi,yaitu:
1) Autis persepsi
Autis persepsi merupakan autisme yang timbul sebelum lahir
dengan gejala adanya rangsangan dari luar baik kecil maupun besar
yang dapat menimbulkan kecemasan. Misalnya pada ibu hamil yang
mempunyai genetik autisme dia mempunyai kecemasan akan
menurun terhadap janin yang dikandungnya.

2) Autis reaktif
Autisme reaktif ditunjukkan dengan gejala berupa penderita
membuat gerakan-gerakan tertentu yang berulang-ulang dan
kadang disertai kejang dan dapat diamati pada anak usia 6-7 tahun.
Anak memiliki sifat rapuh dan mudah terpengaruh pada dunia luar.
3) Autis yang timbul kemudian
Jenis autisme ini diketahui setelah anak agak besar dan akan
kesulitan dalam mengubah perilakunya karena sudah melekat atau
ditambah adanya pengalaman yang baru atau gejala autis terlihat
saat anak mulai dewasa.
Menurut McCandless (2003), autis dibagi menjadi dua, yaitu:
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1) Autisme klasik
Autis sebelum lahir merupakan bawaan yang diturunkan dari
orang tua ke anak yang dilahirkan atau sering disebut autis yang
disebabkan oleh genetika (keturunan). Kerusakan saraf sudah
terdapat sejak lahir, karena saat hamil ibu terinfeksi virus seperti
rubella, atau terpapar logam berat berbahaya seperti merkuri dan
timbal yang berdampak mengacaukan proses pembentukan sel-sel
otak janin.
2) Autisme regresif
Muncul saat anak berusia 12 sampai 24 bulan. Sebelumnya
perkembangan anak relatif normal, namun sejak usia anak 2 tahun
perkembangannya merosot. Anak yang tadinya sudah bisa
membuat kalimat beberapa kata berubah menjadi diam dan tidak
lagi berbicara. Anak menjadi acuh dan tidak ada lagi kontak mata.
Kalangan

ahli

menganggap

terkontaminasi langsung

autism

regresif

karena

anak

faktor pemicu. Paparan logam berat

terutama merkuri dan timbal dari lingkungan merupakan faktor yang
paling disorot.
2.1.6. Klasifikasi Autis
Autisme

dapat

diklasifikasikan

menjadi

beberapa

bagian

berdasarkan gejalanya. Sering kali pengklasifikasian disimpulkan
setelah anak didiagnosa autis. Klasifikasi ini dapat diberikan melalui
Childhood Autism Rating Scale (CARS). Pengklasifikasiannya
adalah sebagai berikut :
1) Autis Ringan
Pada kondisi ini anak autis masih menunjukkan adanya kontak mata
walaupun tidak berlangsung lama. Anak autis ini dapat memberikan
sedikit respon ketika dipanggil namanya, menunjukkan ekspresiekspresi muka, dan dalam berkomunikasi dua arah meskipun
terjadinya hanya sesekali.
2) Autis Sedang
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Pada kondisi ini anak autis masih menunjukkan sedikit kontak mata
namun tidak memberikan respon ketika namanya dipanggil.
Tindakan agresif atau hiperaktif, menyakiti diri sendiri, acuh, dan
gangguan motorik yang stereopik cenderung agak sulit untuk
dikendalikan tetapi masih bisa dikendalikan.
3) Autis Berat
Anak autis yang berada pada kategori ini menunjukkan tindakantindakan yang sangat tidak terkendali. Biasanya anak autis
memukul-mukulkan kepalanya ke tembok secara berulang-ulang
dan terus menerus tanpa henti. Ketika orang tua berusaha
mencegah, namun anak tidak memberikan respon dan tetap
melakukannya, bahkan dalam kondisi berada di pelukan orang
tuanya, anak autis tetap memukul-mukulkan kepalanya. Anak baru
berhenti setelah merasa kelelahan kemudian langsung tertidur.

2.1.7. Karakteristik Autisme
1. Karakteristik dalam interaksi sosial
a. Menyendiri (aloof): terlihat pada anak yang menarik diri, acuh tak
acuh, dan kesal bila diadakan pendekatan sosial serta menunjukkan
perilaku dan perhatian yang terbatas (tidak hangat).
b. Pasif : dapat menerima pendekatan sosial dan bermain dengan
anak lain jika pola permaiannya disesuaikan dengan dirinya.
c. Aktif tapi aneh: secara spontan akan mendekati anak lain,namun
interaksi ini seringkali tidak sesuai dan sering hanya sepihak.
2. Karakteristik dalam komunikasi antara lain adalah :


Bergumam.



Sering mengalami kesukaran dalam memahami arti kata-kata dan
kesukaran dalam mengggunakan bahasa dalam konteks yang
sesuai dan benar
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Sering mengulang kata-kata yang baru saja mereka dengar atau
yang

pernah mereka

bermaksud


dengar

sebe- lumnya tanpa

untuk berkomunikasi

Bila bertanya

sering menggunakan kata ganti orang dengan

terbalik,
seperti "saya" menjadi "kamu" dan menyebut diri sendiri sebagai
"kamu";


Sering berbicara pada diri sendiri dan mengulang potongan kata
atau lagu dari iklan tv dan mengucapkannya di muka orang lain
dalam suasana yang tidak sesuai.



Penggunaan kata-kata yang aneh atau dalam arti kiasan, seperti
seorang anak berkata "sembilan" setiap kali ia melihat kereta api.



Mengalami kesukaran dalam berkomunikasi walaupun mereka
dapat

berbicara dengan baik, karena tidak tahu kapan giliran

mereka berbicara, memilih topik pembicaraan, atau melihat
kepada lawan bicaranya.


Bicaranya monoton, kaku, dan menjemukan. Kesukaran dalam
mengekspresikan perasaan atau emosinya melalui nada suara



Tidak

menunjukkan

menyampaikan

atau

memakai

gerakan

tubuh

untuk

keinginannya, tetapi dengan mengambil tangan

orangtuanya untuk mengambil obyek yang dimaksud


Mengalami gangguan dalam komunikasi nonverbal; mereka
sering tidak menggunakan gerakan tubuh dalam berkomunikasi
untuk mengekspresikan perasaannya atau untuk merabarasakan
perasaan

orang

lain,

misalnya

menggelengkan

kepala,

melambaikan tangan, mengangkat alis, dan sebagainya.
3. Karakteristik dalam perilaku dan pola bermain
a. Abnormalitas dalam bermain, seperti stereotip, diulang-ulang
dan tidak kreatif
b. Tidak menggunakan mainannya dengan sesuai
c. Menolak adanya perubahan lingkungan dan rutinitas baru
d. Minatnya terbatas, sering aneh, dan diulang-ulang
e. Hiperaktif pada anak prasekolah atau sebaliknya hipoaktif
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f.

Gangguan

pemusatan

perhatian,

impulsifitas,

koordinasi

motorik
g. terganggu, kesulitan dalam melakukan aktivitas kehidupan
sehari-hari
4. Karakteristik kognitif
a. Hampir 75-80% anak autis mengalami retardasi mental dengan
derajat rata-rata sedang.
b. Sebanyak 50% dari idiot savants (retardasi mental yang
menunjukan kemampuan luar biasa) adalah seorang penyandang
autisme.
2.1.8. Diagnosa Autisme
Autisme berasal dari kata auto yang berarti sendiri. Karena
bila diperhatikan maka ada kesan bahwa penyandang autisme
seolah-olah hidup di dunianya sendiri. Secara umum penyandang
autisme dapat dikelompokkan menurut adanya gangguan perilaku
yaitu gangguan interaksi sosial, gangguan komunikasi, gangguan
perilaku motorik, gangguan emosi dan gangguan sensori (Sutadi,
1997). Sedangkan secara definisi yang mudah dimengerti autisme
adalah suatu penyakit otak yang mengakibatkan hilangnya atau
berkurangnya kemampuan

seseorang

untuk

berkomunikasi,

berhubungan dengan sesama dan memberi tanggapan terhadap
lingkungannya (Hartono, 2002).

Autisme adalah gangguan

perkembangan pada anak, oleh karena itu diagnosis ditegakkan
dari gejala-gejala yang tampak yang menunjukkan adanya
penyimpangan dari perkembangan yang normal sesuai umurnya
(Budhiman,

1997).

Organisasi

Kesehatan

Dunia

telah

merumuskan suatu kriteria yang harus dipenuhi untuk dapat
menegakkan diagnosis autisme. Rumusan ini dipakai di seluruh
dunia

dan

dikenal

dengan

sebutan

ICD-10

(International

Clasification of Diseases) 1993. Rumusan diagnostik lain yang
juga dipakai di seluruh dunia untuk menjadi panduan diagnosis
adalah yang disebut DSM-IV.
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Kriteria DSM-IV untuk Autisme Masa Anak-anak:
A. Minimal ada enam gejala dari (1),(2) dan (3), dengan
sedikitnya dua gejala dari (1) dan masing-masing satu gejala
dari (2) dan (3).
1. Gangguan kualitatif dalam interaksi sosial yang timbal balik.
Minimal harus ada dua gejala sebagai berikut:
a. tidak mampu menjalin interaksi sosial yang cukup
memadai, kontak mata sangat kurang, ekspresi muka
kurang hidup, gerak-gerik yang kurang tertuju
b. tidak bisa bermain dengan teman sebaya
c. tidak dapat merasakan apa yang dirasakan orang lain
d. kurangnya hubungan sosial dan emosional yang timbal balik.
2. Gangguan kualitatif dalam bidang komunikasi seperti ditujukan
oleh minimal satu dari gejala-gejala sebagai berikut :

a. Bicara terlambat atau bahkan sama sekali tidak
berkembang (tidak ada usaha untuk mengimbangi
komunikasi dengan cara lain selain bicara)
b. Bila bisa bicara, bicaranya tidak dipergunakan untuk
berkomunikasi

c. Sering mempergunakan bahas
3.

Suatu pola yang dipertahankan dan diulang-ulang dalam

perilaku,
minat dan kegiatan. Sedikitnya harus ada satu dari gejala
sbb:
a. Mempertahankan satu minat atau lebih dengan cara
yang sangat khas dan berlebihlebihan
b. Terpaku pada suatu kegiatan yang ritualistik atau
rutinitas yang tidak ada gunanya
c. Ada gerakan-gerakan yang aneh yang khas dan
diulangulang
d. Seringkali sangat terpukau pada bagian-bagian benda
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B. Sebelum umur tiga tahun tampak adanya keterlambatan atau
gangguan dalam bidang:
(1) interaksi sosial,
(2) bicara dan berbahasa, dan
(3) cara bermain yang kurang variative
(4)
2.2.

TINJAUAN TETANG PENDIDIKAN ANAK AUTIS
2.2.1. Tujuan Pendidikan
1. Tujuan Umum
Tujuan dasar pendidikan anak autis adalah mandiri dalam
memenuhi kebutuhannya sendiri/melakukan aktivitas mengurus
diri sendiri.
2. Tujuan Khusus
a. Mengembangkan perilaku yang adaptif
b. Mengembangkan kemampuan komunikasi baik secara verbal
dan non verbal
c. Mengembangkan kemampuan sosialisasi
d. Mengembangkan bakat dan minat anak
2.2.2. Prinsip – Prinsip Pembahasan
Prinsip-prinsip umum pembelajaran anak autis, meliputi :
A. Terstruktur
Materi pengajaran dimulai dari bahan ajar yang paling
mudah

dan

yang

dapat

dilakukan

oleh

anak.

Setelah

kemampuan tersebut dikuasai, selanjutnya ditingkatkan ke
bahan ajar

yang

setingkat

diatasnya

yang

masih

merupakan rangkaian yang tidak terpisahkan dari materi
sebelumnya. Struktur pengajarannya meliputi; struktur waktu,
struktur ruang, dan strutur kegiatan.
B. Terpola
Pada umumnya kegiatan anak autis terbentuk dari rutinitas
yang terpola dan terjadwal, mulai dari bangun tidur sampai tidur
kembali.

Oleh

karena

itu,

dalam

pendidikannya

harus
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dikondisikan atau dibiasakan dengan pola yang teratur. Untuk
anak autis yang kemampuan kognitifnya telah berkembang,
dapat dilatih dengan memakai jadwal yang disesuaikan dengan
situasi dan kondisi lingkungannya, agar anak dapat menerima
perubahan dari rutinitas yang sudah berlaku agar menjadi lebih
fleksibel. Dengan demikian diharapkan anak autis akan menjadi
lebih mudah menerima perubahan, mudah menyesuaikan diri
dengan lingkungannya (adaptif) dan dapat berperilaku secara
wajar (sesuai dengan tujuan pembelajarannya).
C. Terprogram
Dalam program materi pendidikannya harus dilakukan
secara bertahap dan berdasarkan pada kemampuan anak,
sehingga target program pertama akan menjadi dasar target
program yang kedua, dan seterusnya. Prinsip dasar terprogram
ini berguna untuk memberi arahan dari tujuan yang ingin dicapai
dan memudahkan dalam melakukan evaluasi.
D. Konsisten
Konsisten artinya tetap dalam berbagai hal, ruang, dan
waktu. Konsisten bagi guru berarti tetap dalam bersikap,
merespon dan memperlakukan anak sesuai dengan karakter
dan kemampuannya. Konsisten bagi anak artinya tetap dalam
menguasai kemampuan sesuai dengan stimulan yang muncul
dalam ruang dan waktu yang berbeda. Peran orang tua dituntut
konsisten dalam pendidikan bagi anaknya, yakni dengan
bersikap dan memberikan perlakuan terhadap anak sesuai
dengan program pendidikan yang telah disusun bersama
dengan gurunya.
E. Kontinyu
Pendidikan dan pengajaran bagi anak autis bersifat
kontinyu, artinya berkesinambungan antara prinsip dasar
pengajaran, program pendidikan dan pelaksanaannya. Kontinyu
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dalam pelaksanaan pendidikan tidak hanya di sekolah, tetapi
juga harus ditindak lanjuti di rumah dan lingkungan sekitar anak
agar berkesinambungan, simultan dan integral (menyeluruh dan
terpadu).
2.2.3. Gaya Belajjar Anak Autis
Ada beberapa gaya belajar yang dominan pada anak autis yang
dapat

dijadikan

acuan

dalam

pengembangan

pembelajaran.

Beberapa gaya belajar yang dominan tersebut antara lain adalah :
1. Rote Learner
Anak yang menggunakan gaya belajar ini cenderung
menghafalkan informasi apa adanya, tanpa memahami arti
simbol yang mereka hapalkan.
2. Gestal Learner
Anak cenderung belajar melihat sesuatu secara global. Anak
menghafalkan kalimat-kalimat secara utuh tanpa mengerti arti
kata-per-kata yang terdapat pada kalimat tersebut.
3. Visual Learner
Anak dengan gaya belajar visual senang melihat-lihat buku
atau gambar atau menonton TV, pada umumnya lebih mudah
mencerna informasi yang dapat mereka lihat dari pada yang
hanya mereka dengar.
4. Hand on Learner
Anak yang belajar dengan gaya ini, senang mencoba-coba
dan

biasanya

mendapatkan

pengetahuan

melalui

pengalamannya. Mulanya mungkin ia tidak tahu apa arti kata
‖buka‖, setelah tangannya diletakkan di pegangan pintu dan
membantu tangannya membuka pintu sambil kita katakan ‖buka‖,
ia segera tahu bahwa bila kita mengatakan ‖buka‖ berarti ...ia
kepintu dan membuka pintu itu.
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5. Auditory Learner
Anak

dengan

gaya

belajar

ini

senang

bicara

dan

mendengarkan orang lain bicara. Anak mendapatkan informasi
melalui pendengarannya.
6. Visual Thinking
Anak dengan gaya berfikir seperti ini lebih mudah memahami
hal-hal yang konkrit (dapat dilihat dan dipegang) dari pada hal
yang abstrak.
7. Processing Problems
Anak dengan gaya belajar ini sulit memahami informasi verbal
yang panjang (rangkaian instruksi). Mereka cenderung terbatas
dalam memahami dan menggunakan akal sehat/nalarnya.
8. Sensory Sensitivities
a.

Sound sensitivity: Takut berlebihan pada suara yang

keras/bising,
sehingga membuat mereka bingung, merasa
cemas

atau

terganggu

yang

termanifestasikan dalam bentuk perilaku
yang buruk.
Touch sensitivity: Anak memiliki kepekaan terhadap sentuhan
ringan
yang terwujud dalam bentuk masalah perilaku.
Apabila anak terganggu dengan sentuhan
kita, maka pelukan kita justru ia artikan
sebagai hukuman yang menyakitkan.
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9. Communications frustrations
Mereka dapat mengerti orang lain, bila orang lain bicara
langsung pada mereka, seolah mereka tidak mendengar. Anak
autis juga sulit mengungkapkan diri, oleh karena itu lalu berteriak
atau berperilaku negative hanya sekedar untuk mendapatkan
sesuatu yang diinginkan.
10. Social and Emotional Issues
Keterpakuan akan sesuatu yang membuat anak autis
cenderung berfikir kaku. Akibatnya, anak autis sulit adaptasi atau
memahami perubahan yang terjadi di lingkungan sehari-hari.
Dengan mengetahui jenis gaya belajar yang cocok untuk masingmasing anak autis, maka guru diharapkan dapat menyesuaikan
proses penyampaian pengetahuan dan informasi dengan pola belajar
anak autis tersebut. Berbagai gangguan yang dialami oleh anak autis
secara potensial memiliki resiko tinggi terhadap munculnya hambatan
dalam berbagai aspek perkembangan, baik fisik, psikologis, sosial
atau bahkan totalitas perkembangan kepribadiannya. Kondisi ini
menimbulkan

permasalahan

yang

akan

mengakibatkan

anak

mengalami hambatan atau gangguan dalam belajar. Secara umum,
Hadis (2006) mengungkapkan beberapa gangguan yang dialami oleh
siswa (anak) autis terkait dengan kegiatan belajar diantaranya:
1. Perilaku: adanya perilaku khas pada anak autis sering kali
membuat para guru dan siswa lain di kelas bingung. Perilaku
tersebut

sangat

tidak

wajar

dan

cenderung

mengalihkan

perhatian. Selain masalah perilaku yang lebih berupa dorongan
dari perkembangan neurobiologis, sering masalah perilaku
merupakan manifestasi dari frustrasi siswa autis itu sendiri (sulit
memahami materi belajar, sulit berkomunikasi, sulit berinteraksi)
atau reaksi anak terhadap stimulasi lingkungan yang tidak dapat
mereka perkirakan. Keadaan anak yang cenderung peka secara
berlebihan (suara, sentuhan, irama) terhadap stimulus lingkungan
juga seringkali membuat anak berperilaku kurang menyenangkan.
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Anak autis mengalami gangguan dalam perkembangan modalitas
sensorinya (hyper sensitivities atau hypo sensitivities) sehingga
sulit memfokuskan perhatian pada suatu informasi. Keadaan ini
mengakibatkan kesulitan untuk melakukan seleksi terhadap
informasi yang diterimanya dan selanjutnya informasipun tidak
dapat diproses sebagaimana mestinya.
2. Pemahaman: adanya gangguan pada proses informasi dan
koneksi menyebabkan munculnya hambatan anak autis mengikuti
pelajaran di sekolah umum. Mereka lebih berespons terhadap
stimulus visual, sehingga instruksi dan uraian verbal (apalagi yang
panjang dalam bahasa rumit) akan sulit mereka pahami.
Kecenderungan ―mono‖ pada diri anak autis tidak memungkinkan
mereka mengerjakan 2-3 hal sekaligus pada satu waktu yang
sama (menatap sambil mendengarkan, mendengarkan sambil
menulis) Gaya berpikir mereka yang visual dalam bentuk film,
gambar, ataupun berbentuk benda nyata, membuat reaksi mereka
lebih lambat daripada anak lain, dimana mereka memerlukan jeda
waktu lebih lama sebelum merespon sesuatu. Anak autis
mengalami kesulitan memusatkan perhatian, sering terdistraksi,
apalagi di kelas dengan jumlah siswanya cukup banyak dengan
suara yang sangat hiruk pikuk. Proses pemahaman ini memang
tidak hanya ditentukan oleh kemampuan memproses informasi
namun juga dipengaruhi oleh potensi yang dimiliki oleh anak autis.
Pada anak autis yang tergolong low functioning (berkemampuan
rendah) pemahaman terhadap sebuah informasi akan lebih sulit
dilakukan bila dibandingkan dengan anak yang high functioning
(berkemampuan tinggi).
3. Komunikasi: merupakan salah satu gangguan yang dialami oleh
anak autis, dimana mereka sulit mengekspresikan keinginan
ataupun kemampuan dirinya. Kemampuan anak autis untuk
mengungkapkan sesuatu sulit direalisasikan, misalnya jika di beri
instruksi atau perintah mereka tidak mudah untuk merespon atau
jika anak menginginkan sesuatu sulit untuk mengungkapkan
keinginannya kepada orang lain. Sebagian besar anak autis,
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meskipun dapat berbicara namun lebih sering menggunakan
kalimat pendek dengan kosakata yang sederhana. Seringkali
mereka dapat mengerti apa yang disampaikan oleh orang lain,
apabila orang tersebut berbicara langsung kepada mereka atau
menatap kea rah mereka. Itu sebabnya kadang anak autis tampak
seakan tidak mendengar, padahal kita memanggil mereka dengan
suara yang sudah cukup keras. Anak autis yang sulit berkatakata/berbicara, seringkali mengungkapkan diri melalui perilaku.
Semakin mereka tidak dipahami, maka mereka semakin frustrasi.
Lingkungan yang kurang dapat melihat ciri ini secara obyektif akan
memaksakan

agar

anak-anak

tersebut

berbicara

dalam

mengungkapkan diri, sehingga berakibat tekanan pada mereka
yang lalu membuat mereka berperilaku negatif.

Keadaan ini

sering kali dianggap bahwa anak autis tidak mempunyai
kemampuan,

akibatnya

kebutuhan

belajar

anak

tidak

terakomodasi dan terhambat, oleh karena itu, penting memahami
hal-hal khusus yang ada pada anak autis.
4. Interaksi: anak autis juga bermasalah pada perkembangan
keterampilan sosialnya, sulit berinteraksi, tidak mampu memahami
aturan-aturan dalam pergaulan, sehingga biasanya tidak memiliki
banyak teman. Kemampuan penyesuaian diri pada anak autis
merupakan masalah yang sangat menonjol. Interaksi sosial,
komunikasi,

dan

perilaku

yang

ditampilkan

seringkali

mengakibatkan anak sulit untuk menyesuaikan diri dengan
lingkungannya.

Akibatnya

berbagai

kegiatan

pembelajaran

seringkali sulit diikuti oleh anak autis. Oleh karena itu dibutuhkan
persiapan dan strategi yang matang agar pengelolaan dalam
pelaksanaan pembelajaran anak autis dapat berlangsung efektif.
Minat anak autis yang terbatas pada orang lain di sekitarnya
membuat mereka lebih senang menyendiri atau sangat pemilih
dalam bergaul, mereka

hanya memiliki 1-2 teman yang dapat

memberikan rasa aman kepada mereka dan pada umumnya anak
autis mengalami kesulitan beradaptasi dalam kelompok yang
dibentuk secara acak atau mendadak. Misalnya kelompok diskusi
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kelas yang anggotanya ditunjuk secara langsung oleh guru
seringkali membuat anak autis tidak nyaman sehingga tidak
mampu berkontribusi dalam diskusi di kelompoknya.
Menurut Sugiarmin (2011) hambatan atau gangguan dalam belajar
tersebut dapat dianalisis melalui tiga dimensi berikut ini:
1. Dimensi proses: berkaitan dengan ketidakmampuan, kesulitan,
atau kegagalan
untuk menerima dan menafsirkan informasi. Hambatan dalam
berinteraksi sosial dan memfokuskan perhatian kepada objek
belajar mengakibatkan anak tidak dapat menyerap dan merespon
secara tepat dan benar terhadap berbagai stimulus atau perintah
dalam mengikuti kegiatan belajar.
2. Dimensi produk: berkaitan dengan kegagalan untuk mencapai
prestasi sesuai
harapan atau tujuan. Proses belajar akan sangat dipengaruhi oleh
kemampuan menerima, menyerap dan merespon informasi yang
diberikan. Anak yang tidak dapat melakukan proses tersebut akan
mengalami kesulitan untuk mencapai prestasi belajar yang
diharapkan. Anak autis dengan gangguan yang dialaminya sering
gagal untuk mencapai prestasi belajar sebagaimana anak
umumnya yang tidak mengalami hambatan dalam menerima dan
memproses informasi, oleh karena itu penting diperhatikan
kesesuaian antara tujuan belajar

dengan kebutuhan dan

hambatan yang dialami anak autis.
3. Dimensi akademik: berkaitan dengan kesulitan dalam mengikuti
pelajaran. Hambatan dalam bidang akademik ini merupakan
pengaruh dari hambatan-hambatan yang menyertai anak autis
seperti yang telah diuraikan sebelumnya.

Uraian diatas dipertegas pula melalui hasil penelitian mengenai
pengintegrasian daya ingat yang menunjukkan bahwa seseorang
yang mengalami gangguan autis seringkali mengalami kesulitan
dalam pembentukan konsep-konsep baru dan juga pada saat
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berupaya untuk memahami sebuah informasi (Delphie 2009). Melihat
adanya permasalah atau gangguan yang dialami oleh anak (siswa)
autis dalam menyerap informasi tersebut, maka peran guru sebagai
agen pembelajaran di sekolah, sangat penting. Sebagai pendidik di
sekolah inklusi, guru memiliki peranan ganda yaitu membantu
orangtua anak autis di sekolah dan membantu terapis dalam program
penyembuhan gangguan autisme. Guru harus memperhatikan
kelemahan dan kekuatan anak sebagai landasan dalam menyusun
dan menerapkan pendidikan untuk anak autis, sehingga rencana
pendidikan anak autistik dibuat secara individual sesuai dengan
kebutuhan masingmasing anak. Guru harus menyadari bahwa setiap
anak autis memiliki keunikan masing-masing, ini artinya metode
pembelajaran yang diterapkan disesuaikan dengan karakteristik dan
kemampuan dari masing-masing anak autis sehingga belum tentu
suatu metode yang cocok diterapkan kepada siswa autis untuk
menyerap informasi akan berhasil pula bila diterapkan pada anak
autis lainnya.
Terdapat dua hal yang perlu mendapat perhatian dalam belajar
anak

autis

yang

high

functioning

sehingga

informasi

yang

disampaikan dapat diserap secara optimal oleh siswa autis:
1. Anak autis mempunyai daya ingat yang sangat kuat terutama yang
berkaitan dengan objek visual (gambar) oleh karena itu dalam proses
pembelajaran sebaiknya lebih banyak menggunakan alat-alat visual
misalnya media computer, benda atau gambar-gambar (kartu,
lukisan).
2. Anak autis mempunyai kemampuan yang lebih tinggi pada bidang
yang berkaitan dengan angka misalnya mengingat nomor atau angka
dengan nominal (digit) yang banyak.
Berdasarkan uraian diatas, dapat dijelaskan bahwa dalam
kegiatan belajar di sekolah

anak autis lebih mudah menerima

informasi atau pengetahuan yang disampaikan melalui gambar
(visual-learners), sebaliknya mereka akan mengalami hambatan untuk
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memahami informasi yang berupa kalimat-kalimat panjang seperti
misalnya pada pelajaran yang mengharuskan mereka menceritakan
kembali sebuah bacaan atau menyelesaikan soal berhitung yang
menggunakan kalimat. Disisi lain, anak autis justru memiliki daya
ingat yang kuat pada hal-hal yang sering diulang seperti syair lagu,
angka perkalian dan angka kalender.
Untuk itu Metode pendekatan perancangan yang diambil
adalah pendekatan yang berorientasi pada karakter anak yang
memiliki gangguan autis, yang berarti menempatkan anak yang
mamiliki gangguan autis sebagai subyek, dimana anak-anak ini
sangat sulit berkomunikasi dan berinteraksi dengan lingkungan
sekitarnya sehingga dapat dicapai visi yang menciptakan lingkungan
terapi dan pendidikan yang mampu mengajak anak yang memiliki
gangguan perilaku lebih mampu meningkatkan terjadinya interaksi
yang aktif dan positifPenanganan dan Pendidikan Anak Autisme

Tabel 2.1. Strategi Penanganan Pendidikan Anak Autis

Anak dengan
karakteristik autisme

(-) Orang Tua / Guru

Deteksi Dini

(-) Psikolog

Intervensi Dini

Pendidikan Lanjutan

Kelas Transisi :

(-) Program Inklusi
(-) Kelas Terpadu

\

Sumber : http://www.google.co.id/search?g=peran+guru+dalam+mendidik+anak+autis+pdfhl=id
client=fire
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Meskipun sulit namun tanda dan gejala autism sebenarnya
sudah bisa diamati sejak dini bahkan sejak sebelum usia 6 bulan.
A. Deteksi Dini Sejak Dalam Kandungan
Sampai sejauh ini dengan kemajuan tehnologi kesehatan di dunia
masih juga belum mampu mendeteksi resiko autism sejak dalam
kandungan. Terdapat beberapa pemeriksaan biomolekular pada
janin bayi untuk mendeteksi autism sejak dini, namun pemeriksaan
ini masih dalam batas kebutuhan untuk penelitian

B. Deteksi Dini Sejak Lahir Hingga Usia 5 Tahun
Autisma agak sulit di diagnosis pada usia bayi. Tetapi amatlah
penting untuk mengetahui gejala dan tanda penyakit ini sejak dini
karena penanganan yang lebih cepat akan memberikan hasil yang
lebih

baik.

Beberapa

pakar

kesehatanpun

meyakini

bahwa

merupahan hal yang utama bahwa semakin besar kemungkinan
kemajuan dan perbaikan apabila kelainan pada anak ditemukan
pada usia yang semakin muda

2.2.4. Program Intervensi Dini
A. Discrete Trial Training (DTT)
DDT adalah teknik terbaik dari analisis tingkah laku (behavior
analysis) untuk meningkatkan keterampilan pada anak dengan
autisme (Smith, 2001). DDT mempunyai program membagi
ketrampilan yang sangat kompleks menjadi ketrampilan dengan unit
yang lebih kecil dan mengajarkannya dengan cara dipraktekkan
berulang-ulang. Setiap unit yang diinstruksikan disebut a trial (Leaf
dan McEachin,1999). Teknik DDT ini sudah dipakai sejak tahun
1920 namun untuk pembelajaran pada anak baru dimulai pada
tahun 1950 (Lindsley,1996). Walaupun teknik ini sudah dikenal
lebih dari 80 tahun yang lalu oleh Lovaas dan kawankawannya
(1971,1081,1987) menjadi populer sebagai sarana pembelajaran
bagi anak dengan autisme. Metode ini juga merupakan cara
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intervensi awal yang disenangi dari metode applied behavior
analysis (ABA) untuk masyarakat. (Smith, 2001).
Discrete dalam DDT dinamakan demikian karena setiap
instructional trial harus ada tanda mulai dan tanda berakhir (Leaf
dan McEachin, 1999). Berdasarkan tiga kumpulan terminologi dalam
ABA, discrete trial adalah unit instruksi yang terdiri dari antecedent,
respons dan konsekuensi. Termasuk ketiga kumpulan terminologi
tadi ada lima bagian dari discrete trial yakni :
(a) an antecedent stimulus
(b) a prompt
(c) a response
(d) d) a consequence, dan
(e) intertrial interval (Smith,2001).

Stimulus antecedent adalah apa saja yang ada di sekitar kita
yang bisa menimbulkan respons, dapat dalam bentuk stimulus vokal
dalam bentuk kalimat tanya seperti ―Kamu mau apa‖ atau stimulus
non vokal ―cookie‖. Bila anak memberi respons dengan betul akan
mendapat hadiah sebagai kosekuensi sudah mengerjakan yang
diperintahkan dan stimulus antecedent akan menjadi stimulus
diskriminatif atau SD.
Prompt adalah stimulus tambahan yang diberikan bersamasama dengan stimulus antecedent atau segera sesudahnya yang
berfungsi untuk membantu anak dengan autis untuk memberikan
respon

dengan

baik.

Sebagai

contoh

seorang

guru

akan

menyiapkan model vokal untuk membantu anak autis untuk
merespon pertanyaan dengan mengatakan

―cookie‖. Anak akan

menggemakan vokal prompt tetapi tidak sempurna seperti dari
―cook‖ ke ―coo‖, ke ―co‖ dan ke huruf ―c‖ dan akhirnya tidak
berbicara. Goal-nya adalah mentransfer kontrol stimulus dari prompt
ke SD sehingga anak bisa memberi respon dengan benar ke SD
tanpa adanya prompt.
Respons bisa tidak ada jawaban atau ada jawaban dan
biasanya dikategorikan sebagai respons yang betul atau salah atau
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gagal memberikan respons. Sebagai contoh bila anak memberi
respon ―cookie‖ pada stimulus antecedent ―kamu mau apa‖, maka
respon adalah betul. Bila anak hanya menjawab ―cook‖ maka
responnya adalah salah. Bila anak tidak menjawab berarti tidak ada
respons. Anak diberi waktu 3 sampai 5 detik untuk merespong ke
SD sebelum diberi konsekuensi. (Leaf dan McEachin, 1999).
Konsekuensi

tergantung

dari

renpons

anak.

Bila

anak

responsnya betul, konsekuensinya adalah penghargaan seketika,
tepukan, barang yang disukai anak. Bila respons anak salah maka
konsekuensinya adalah suara jawaban seperti ―no‖, ‖coba lagi‖, ‖uh,
uh‖ atau absen penghargaan, atensi, ditinggal pergi (Smith, 2001).
Intertrial interval terjadi sesudah konsekuensi dan berakhir untuk
beberapa detik sebelum discrete trial yang lain. Bila anak mendapat
hadiah karena menjawab dengan betul maka intertrial interval
waktunya cukup panjang untuk anak menikmati hadiahnya. Tetapi
bila anak tidak diberi hadiah intertrial interval akan cukup panjang
untuk guru mencatat data dari respons anak dan memindah atau
memutar posisi dari stimulus antecedent yang tampak untuk tes
berikutnya dimulai.
B. Intervensi LEAP (Learning Experience: an

Alternative

Program for Peschoolers and Parents)
LEAP merupakan salah satu model EIBI atau Early Intensive
Behavior

Intervention

yang

melakukan

proses

pembelajaran

diutamakan di sekolah dibanding di rumah. Dengan metode LEAP
pelayanan prasekolah di mana anak dengan autisme diintegrasi
dengan orang tua di- latih bersama. Dengan metode LEAP didapat
intervensi yang kuat untuk memperbaiki keterampilan sosial melalui
teknik ABA (Strain dan Hoyson, 2002). Tehnik LEAP ini merupakan
pembelajaran

yang

digabungkan

untuk

membentuk

sebuah

kerangka konsep. Meskipun metode ini menerima berbagai
kelebihan dan kekurangan pada anak-anak penyandang autistik,
titik berat utama dari teori dan implementasi praktis yang mendasari
program ini adalah perkembangan sosial anak. Oleh sebab itu,
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dalam penerapan teori ini dipusatkan pada central social deficit.
Melalui beragamnya pengaruh teoretis yang diperolehnya, model
LEAP menggunakan teknik pengajaran reinforcement dan kontrol
stimulus. Prinsip yang mendasarinya adalah :
1. semua anak mendapat keuntungan dari lingkungan yang terpadu;
2. anak penyandang autistik semakin membaik jika intervensi berlangsung
konsisten baik di rumah, sekolah, mau pun masyarakat;
3. keberhasilan semakin besar jika orang tua dan guru bekerja bersamasama;
4. anak penyandang autistik bisa saling belajar dari teman-teman sebaya
mereka;
5. intervensi haruslah terancang, sistematis, individual;
6. anak-anak yang memiliki kebutuhan khusus dan yang

normal akan

mendapat keuntungan dari ke-giatan yang mencerminkan ABA

C. The DIR/Floortime Assesment
Ada 3 komponen pada DIR/Floortime model:
(1) taraf pengembangan fungsi emosional,
(2) perbedaan individu dalam sensori, modulasi, proses dan pengembangan
motorik, keterikatan dan interaksi.

Pendekatan DIR atau Difference Relationship-Based/Floortime
berdasarkan pada teori perkembangan interaktif yang mengatakan
bahwa perkembangan keterampilan kognitif dalam 4 atau 5 tahun
pertama kehidupan didasarkan pada emosi dan relationship
(Greenspan dan Wieder, 2007).
Jadi hubungan pengaruh dan interaksi merupakan komponen
utama dalam teori dan praktek model ini. Greenspan dkk
mengembangkan suatu pendekatan perkembangan terintegrasi
untuk intervensi anak yang mempunyai kesulitan besar (severe)
dalam berhubungan (relationship) dan berkomunikasi, dan teknik
intervensi interaktif yang sistematik inilah yang disebut Floortime.
Kerangka konsep program ini di antaranya:
(1) dua atau lebih 45 menit observasi klinik dari petugas kesehatan
kepada anak dengan autisme;
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(2) pengembangan sejarah dan review fungsi;
(3) menilai ulang fungsi keluarga dan petugas kesehatan;
(4) menilai ulang program yang sedang berjalan dan pola interaksi;
(5) perlu konsultasi dengan ahli terpi wicara, okupasi;
(6) terapi, fisioterapi,pendidik ahli kesehatan mental; dan
(7) evaluasi biomedikal.
Metode DIR/Floortime membuat anak tumbuh secara unik dan
menjadikan program menyesuaikan dengan kebutuhan anak. Pola
interaktif di masyarakat termasuk perbedaan pola interaksi yang
tersedia terhadap anak di rumah, di sekolah dengan kelompok dan
situasi yang lain.
D. TEACCH (Treatment and Education of

Autistic and Related

Communication Handicapped Children)
TEACCH merupakan program nasional di North Carolina USA
sejak 1960, yang melayani anak penyandang autistik, dan diakui
secara

internasional

sebagai

sistem

pelayanan

yang

tidak

terikat/bebas. Dibandingkan dengan ketiga program yang telah
dibicarakan, program TEACCH menyediakan pelayanan yang
berkesinambungan untuk individu, keluarga dan lembaga pelayanan
untuk anak penyandang autistik. Penanganan dalam program ini
termasuk diagnosis, terapi/treatment, konsultasi, kerjasama dengan
masyarakat sekitar, tunjangan hidup dan tenaga kerja, dan berbagai
pelayanan lainnya untuk memenuhi kebutuhan keluarga yang
spesifik. Para terapis dalam program TEACCH harus memiliki
pengetahuan dalam berbagai bidang termasuk, speech pathology,
lembaga kemasyarakatan, intervensi dini, pendidikan luar biasa dan
psikologi. Konsep pembelajaran dari model TEACCH berdasarkan
tingkah laku, perkembangan dan dari sudut pandang teori ekologi,
yang berhubungan erat dengan teori dasar autisme (Schopler &
Reichler,1971). TEACCH adalah organisasi yang unik pada Bagian
Jiwa Fakultas Kedokteran Universitas Carolina Utara dengan
misinya adalah pen-didikan, pelayanan kesehatan dan penelitian.
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Kebutuhan ruang dalam untuk anak autis sesuai dengan
kebutuhan (besaran ruang, karakter ruang, organisasi ruang,
hubungan ruang) sehingga mampu mewadahi kegiatan diagnosa,
terapi, pendidikan, pelatihan dan perawatan. Prinsip-prinsip tema
yang diambil untuk diterapkan dalam desain bangunan yaitu
arsitektur perilaku agar sesuai dengan fungsi bangunan yakni
bagi penyandang autis dan prinsip-prinsip estetika dalam teori
arsitektur.

2.2.5. Layanan Pendidikan Lanjutan
Pada anak autistik yang telah diterapi dengan baik dan memperlihatkan
keberhasilan yang menggembirakan, anak tersebut dapat dikatakan
sembuh dari gejala autistiknya Ini terlihat bila anak tersebut sudah dapat
mengendalikan

perilakunya

sehingga

tampak

berperilaku

normal,

berkomunikasi dan berbicara normal, serta mempunyai wawasan akademik
yang cukup sesuai anak usianya. Pada saat ini anak sebaiknya mulai
diperkenalkan untuk masuk ke dalam kelompok anak-anak normal,
sehingga ia (yang sangat bagus dalam meniru/imitating) dapat mempunyai
figur/role model anak normal dan meniru tingkah laku anak normal
seusianya.

2.2.6. Kelas Terpadu sebagai Kelas Transisi
Kelas ini ditujukan untuk anak autistik yang telah diterapi secara
terpadu dan terstruktur, dan merupakan kelas persiapan dan
pengenalan akan pengajaran dengan kurikulum sekolah biasa,
tetapi melalui tata cara pengajaran untuk anak autistik (kelas kecil
dengan jumlah guru besar, dengan alat visual/gambar/kartu,
instruksi yang jelas, padat dan konsisten, dsb). Tujuan kelas terpadu
adalah:
A. membantu anak dalam mempersiapkan transisi ke sekolah reguler;
B. belajar secara intensif pelajaran yang tertinggal di kelas reguler,
sehingga dapat mengejar ketinggalan dari teman-teman sekelasnya.
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Prasyarat yang diperlukan dalam hal ini ;
1. Diperlukan guru SD dan terapis sebagai pendamping, sesuai
dengan keperluan anak didik (terapis perilaku, terapis bicara, terapis
okupasi dsb);
2. Kurikulum masing-masing anak dibuat melalui pengkajian oleh satu
team dari berbagai bidang ilmu (psikolog, speech patologist, terapis,
guru dan orang tua/relawan);
3. Kelas ini berada dalam satu lingkungan sekolah reguler untuk
memudahkan proses transisi dilakukan (misal mulai latihan
bergabung dengan kelas reguler pada saat olahraga atau istirahat
atau prakarya dsb)
2.2.7. Program Inklusi (Mainstreaming)
Pendidikan

inklusif

adalah

pendidikan

dengan

pendekatan

transformasi sistem pendidikan yang tanggap dan responsive
terhadap keragaman pelajar. Pendidikan inklusif bertujuan untuk
memudahkan guru dan pelajar untuk merasa nyaman dalam
keragaman dan melihat keragaman ini sebagai tantangan dan
pengayaan lingkungan pembelajaran, daripada melihatnya sebagai
masalah (UNESCO, 1994). Belum terpadunya penyelenggaraan
pendidikan bagi anak dengan autisme di sekolah. Dalam Pasal 4
UU No. 20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional telah
diamanatkan pendidikan yang demokratis dan tidak diskriminatif
dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, dukungan ini
membuka peluang yang besar bagi para penyandang autisme untuk
masuk dalam sekolah-sekolah umum (inklusi) karena hampir 500
sekolah

negeri

telah

diarahkan

oleh

pemerintah

untuk

menyelenggarakan inklusi. Program ini dapat berhasil bila:
(1) Ada keterbukaan dari sekolah umum,
(2) Test masuk tidak didasari hanya oleh test IQ untuk anak normal;
(3) Peningkatan SDM/guru terkait;
(4) Proses shadowing/dapat dilaksanakan Guru Pembimbing Khusus
(GPK);
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(5) Idealnya anak berhak memilih pelajaran yang ia mampu saja
(6) Mempunyai IEP/Program Pendidikan Individu sesuai dengan
kemampuannya);
(7) Anak dapat tamat (bukan lulus) dari sekolahnya karena telah selesai
melewati

pendidikan

di

kelasnya

bersama-sama

teman

sekelasnya/peers;
(8) Tersedianya tempat khusus (special unit) bila anak memerlukan
terapi 1:1 di sekolah umum. Pada bulan-bulan pertama ini
sebaiknya anak autistik didampingi oleh seorang terapis yang
berfungsi sebagai shadow/guru pembimbing khusus.
Tugas seorang shadow guru pembimbing khusus adalah:
1. menjembatani instruksi antara guru dan anak;
2. mengendalikan perilaku anak dikelas;
3. membantu anak untuk tetap berkonsentrasi;
4. membantu anak belajar bermain/berinteraksi dengan temantemannya;
5. menjadi media informasi antara guru dan orangtua dalam
membantu anak mengejar ketinggalan dari pelajaran di kelasnya.
Guru pembimbing khusus adalah seseorang yang dapat
membantu guru kelas dalam mendampingi anak penyandang
autistik pada saat diperlukan, sehingga proses pengajaran dapat
berjalan lancar tanpa gangguan. Guru kelas tetap mempunyai
wewenang penuh akan kelasnya serta bertanggung jawab atas
terlaksananya peraturan yang berlaku.
2.2.8. Program Pendidikan Terpadu
Program Pendidikan Terpadu dilaksanakan disekolah reguler.
Dalam kasus/waktu tertentu, anak-anak autistik dilayani di kelas
khusus untuk remedial atau layanan lain yang diperlukan.
Keberadaan anak autistik di kelas khusus bisa sebagian waktu atau
sepanjang hari tergantung kemampuan anak. Program ini akan
berhasil bila :
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1. Idealnya anak berhak memilih pelajaran yang ia mampu saja.
2. Anak dapat tamat dari sekolahnya karena telah selesai melewati
pendidikan dikelasnya bersama-sama teman sekelasnya .
3. Tersedianya tempat khusus bila anak memerlukan terapi 1:1 di
sekolah.
2.2.9. Sekolah Khusus Autism
Sekolah ini diperuntukkan khusus bagi anak autistik terutama
yang tidak memungkinkan dapat mengikuti pendidikan di sekolah
reguler. Anak di sekolah ini sangat sulit untuk dapat berkonsentrasi
dengan adanya distraksi sekeliling mereka. Pendidikan di sekolah
difokuskan pada program fungsional seperti bina diri, bakat, dan
minat yang sesuai dengan potensi mereka.
Pada anak autis memang telah disediakan kelas terpadu, namun
pada kenyataannya dari kelas terpadu terevaluasi bahwa tidak
semua anak autistik dapat transisi ke kelas reguler. Anak autistik ini
sangat sulit untuk berkonsentrasi dengan adnya distraksi di sekelili
mereka. Beberapa anak memperlihatkan potensi yan sangat baik
dalam

bidang

tertentu

misalnya

keterampilan dan sebagainya.

olahraga,

musik,

melukis,

Anak-anak ini sebaiknya

dimasukan ke kelas khusus, sehingga potensi mereka dapat
dikembangkan secara maksimal. Pada anak autistik biasanya perlu
dilakukan teknik One on One dimana terapis hanya mampu
menangani seorang anak pada saat yang sama (tanpa Prompter),
dan teknik One on One dengan menggunakan Prompter.
2.3.

Pengembangan Kurikulum
Anak autistik memiliki kemampuan yang berdeferensiasi, serta
proses perkembangan dan tingkat pencapaian programpun juga tidak
sama antara satu dengan yang lainnya. Oleh karena itu kurikulum dapat
dipilih,

dimodifikasi,

dikembangkan

oleh

guru/pelatih/terapis/pembimbing, dengan bertitik tolak pada kebutuhan
masing-masing anak berdasarkan hasil identifikasi. Pemilihan dan
modifikasi kurikulum juga disesuaikan dengan tingkat perkembangan
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kemampuan anak, dan ketidak mampuannya, usia anak, serta
memperhatikan sumber daya/lingkungan yang ada.
Pelayanan pendidikan bagi anak autistik akan lebih baik apabila
dimulai sejak dini (intervensi dini). Sehingga untuk mengembangkan
kurikulum mengacu pada:
(1) program pengembangan kelompok bermain (usia 2-3 tahun);
(2) kurikulum Taman Kanak-kanak (usia 4-5 tahun);
(3) kurikulum Sekolah Dasar;
(4) kurikulum SLB;
Penyusunan program layanan pendidikan dan pengajaran diambil
dari kurikulum tersebut, dengan mempertimbangkan kemampuan dan
ketidakmampuan (kebutuhan) anak, dengan modifikasi.
Kurikulum bagi anak autistik dititikberatkan pada pengembangan
kemampuan dasar, yaitu:
(1) kemampuan dasar kognitif,
(2) kemampuan dasar bahasa/Komunikasi,
(3) kemampuan dasar sensomotorik,
(4) kemampuan dasar bina diri, dan
(5) sosialisasi.

Apabila kemampuan dasar tersebut dapat dicapai oleh anak dengan
mengacu pada kemampuan anak yang sebaya dengan usia biologi/
kalendernya, maka kurikulum dapat ditingkatkan pada kemampuan pra
akademik dan kemampuan akademik, meliputi kemampuan membaca,
menulis, dan matematika (berhitung).
2.4.

Pendidikan Dengan Evaluasi
Masalah yang mempersulit pengajaran pada anak autis adalah motivasi
yang rendah, macam imbalan yang terbatas, singkatnya perhatian,
mudah terdistraksi, belajar lebih lambat, kesulitan mengerti konsep
abstrak, kekurang mampuan belajar dari observasi, kekurang mampuan
membedakan stimuli (rangsangan) yang relevan dan irrelevan, prilaku
stimuli diri yang mengganggu, kesulitan belajar dalam kelompok besar,
menyibukkan diri secara aneh/semaunya/tidak semestinya, gangguan
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sensori/motor. Akibatnya anak autis mengalami kesulitan dalam belajar,
baik akademik maupun non-akademik.
Dalam pendidikan dan pengajaran bagi anak autis, evaluasi dapat
dilakukan dengan cara:
A. Evaluasi Proses
Dilakukan saat proses belajar berlangsung, dengan cara
meluruskan atau mengoreksi perilaku yang menyimpang dalam
pembelajaran yang sedang berlangsung seketika itu juga.
Dilakukan oleh pembimbing dengan cara memberi reward atau
demonstrasi secara visual dan konkrit.
B. Evaluasi Hasil
Dilakukan setelah proses belajar selesai untuk mengukur
derajat pencapaian tujuan pembelajaran yang telah dirumuskan,
dan untuk melihat terjadinya perubahan perilaku pada siswa
sebelum dan sesudah diberi perlakuan/freatmenf.
C. Evaluasi Bulanan
Dilakukan satu bulan sekali dengan mengadakan case
conference, untuk mendiskusikan perkembangan dan masalah
anak serta mencari solusi pemecahan masalahnya.
D. Evaluasi Caturwulan
Disebut juga evaluasi program sebagai tolok ukur program
secara keseluruhan. Apabila program pendidikan dan pengajaran
telah tercapai dan dikuasai anak, maka kelanjutannya ditingkatkan.
Sebaliknya apabila program belum dikuasai anak, maka diadakan
pengulangan

(remedial)

atau

meninjau

ulang

apa

yang

menyebabkan ketidak berhasilan anak.
E. Kenaikan Kelas
Apabila

anak

telah

dapat

menyelesaikan

tugas-tugas

belajarnya yang telah ditetapkan dalam tujuan pembelajaran,
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maka anak dapat naik kelas. Sebaliknya bila belum dapat, maka
anak akan mengulang kembali. Laporan hasil evaluasi (raport)
kemajuan

siswa

bersifat

kualitatif,

sehingga

memberikan

gambakkkran secara nyata, riel dan tidak akan mengaburkan.
2.5.

ORGANISASI RUANG DALAM ARSITEKTUR
2.5.1. Bentuk Terpusat
Bentuk-bentuk terpusat menuntut adanaya dominasi secara
visual dalam keteratuan geometris, bentuk yang harus ditempatkan
terpusat, misalnya seperti bola, kerucut, ataupun silinder. Oleh
karena sifatnya yang terpusat, bentuk-bentuk tersebut sangat ideal
sebagai struktur yang berdiri sendiri, dikelilingi oleh lingkunganya,
mendominasi sebuah titik didalam ruang, atau menempati pusat
suatu bidang tertentu. Bentuk ini dapat menjadi symbol tempattempat yang suci atau penuh penghormatan, atau untuk mengenang
kebesaran seseorang atau suatu peristiwa.
Organisasi terpusat merupakan komposisi terpusat dan stabil
yang

terdiri

dari

sejumlah

ruang

sekunder,

dikelompokkan

mengeIiIingi sebuah ruang pusat yang luas dan dominan. Ruang
pemersatu

terpusat

pada

umumnya

berbentuk

teratur

dan

ukurannya cukup besar untuk menggabungkan sejumlah ruang
sekunder di sekelilingnya. Ruang-ruang sekunder dan suatu
organisasi mungkin setara satu sama lain dalam fungsi, bentuk dan
ukuran. Menciptakan suatu konfigurasi keseluruhan yang secara
geometnis teratur dan simetris terhadap dua sumbu atau lebih.
Ruang-ruang sekunder mungkin berbeda satu sama lain dalam hal
bentuk atau ukurannya sebagai tanggapan terhadap:
 kebutuhan akan fungsi.


menunjukkan kepentingan relatif.



lingkungan sekitar.



kondisi tapak.Pola sirkuIasi dan pergerakan dalam suatu organisasi
terpusat mungkin berbentuk radial, loop, atau spiral.
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Hampir dalam setiap kasus pola tersebut akan berakhir di dalam
atau di sekeliling ruang pusat. contoh gambar :

Gambar 2.3. Contoh situasi sirkulasi di sekitar ka’bah
Sumber : Google

Gambar 2.4. contoh situasi terpusat denah lapangan olahraga beserta gambar
tribun.
Sumber : Google

2.5.2. Bentuk Linier
Bentuk garis lurus atau linier dapat diperoleh dari perubahan secara
proposional dalam dimensi suatu bentuk atau melalui pengaturan
sederet bentuk-bentuk sepanjang garis. Dalam kasus tersebut
deretan bentuk dapat berupa pengulanangan atau memiliki sifat
serupa dan diorganisir oleh unsure lain yang terpisah dan lain sama
sekali seperti sebuah diding atau jalan.
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Bentuk garis lurus dapat dipotong-potong atau dibelolkkan
sebagai penyeluaian terhadap kondisi setempat seterti topografi,
pemandangan tumbuh-tumbuhan, maupun keadaan lain yang
ada dalam tapak.



Bentu garis lurus dapat diletakkan dimuka atau menunjukkan sisi
suatu ruang luar atau membentuk bidang masuk ke suatu ruang
di belakangnya.



Bentuk linier dapat dimanipulasi untuk membatasi sebagian.



Bentuk linier dapat diarahkan secara vertical sebagai suatu
unsure menara untuk menciptakan sebuah titik dalam ruang.



Bentuk linier dapat berfungsi sebagai unsure pengatur sehingga
bermacam-macam unsure lain dapat ditempatkan disitu.
Linear jg merupakan suatu urutan dalam satu garis dan ruang-

ruang yang berulang.Organisasi linier pada dasarnya terdiri dari
sederetan ruang. Ruang-ruang ini dapat berhubungan secara
langsung satu dengan yang lain atau dihubungkan melalui ruang
linier yang berbeda dan terpisah. Organisasi linier biasanya terdiri
dan ruang-ruang yang berulang, serupa dalam ukuran, bentuk, dan
fungsi.Ruang-ruang yang secara fungsional atau simbolis penting
keberadaannya terhadap organisasi dapat berada dimanapun
sepanjang rangkaian linier. Derajat kepentingannya ditegaskan
melalui ukuran, bentuk, maupun lokasinya.


Penempatan ruang penting pada bagian tengah rangkaian
linier.



Penempatan ruang penting pada ujung rangkaian linier.



Penempatan ruang penting pada titik-titik belok rangkaian linier.



Penempatan ruang penting di luar organisasi linier.
Bentuk organisasi Iinier bersifat fleksibel dan dapat menanggapi

terhadap bermacam kondisi dan bentuk tapak. Bentuknya dapat
lurus,

bersegmen,

atau

melengkung.

Konfigurasinya

dapat

berbentuk horisontal sepanjang tapak, diagonal menaiki suatu
kemiringan, atau berdiri tegak seperti sebuah menara. Bentuk-
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bentuk lengkung dan bersegmen pada organisasi linier melingkupi
daerah ruang eksterior pada sisi cekungnya dan mengarahkan
ruang-ruangnya

menghadap

ke

pusat

daerah.

Pada

sisi

cembungnya bentuk ini tampak menghadang dan memisahkan
ruang di hadapannya terhadap Iingkungannya.
contoh gambar :

Gambar 2.5. Sirkulasi linier
Sumber : Google

Gambar 2.6 .Contoh linier
Sumber : Google
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2.5.3. Bentuk Radial
Suatu bentuk radial terdiri dari atas bentuk-bentuk linier yang
berkembang dari suatu unsure inti terpusat kearah luar menurut jarijarinya. Bentuk ini menggabungkan aspek-aspek pusat dan linier
menjadi satu komposisi. Inti tersebut dapat dipergunakan baik
sebagai

symbol

ataupun

sebagai

pusat

fungsional

seluruh

organisasi. Posisinya yang terpusat dapat dipertegas dengan suatu
bentuk visual dominant, atau dapat digabungkan dan menjadi
bagian dari lengan-lengan radialnya.
Lengan-lengan radial memiliki sifat-sifat dasar yang serupa
dengan bentuk linier, yaitu sifat ekstrovertnya. Lengan-lenga radial
dapat menjangkau ke luar dan berhubungan atau meningkatkan diri
dengan sesuatu yang khusus di suatu tapak. Lengan-langan radial
dapat membuka permukaanya yang diperpanjang untuk mencapai
kondisi sinar matahari, angin, pemandangan atau ruang yang
diinginkan.
Organisasi bentuk radial dapat dilihat dan dipahami dengan
sempurna dari suatu titik pandang di udara. Bila dilihat dari muka
tanah, kemungkinan besar unsure pusatnya tidak akan dengan
jelas, dan pola penyeberan lengan-lengan linier menjadi kabur atau
menyimpang akibat pandangan perspektif.

Gambar 2.7.Contoh Sirkulasi bentuk radial
Sumber : Google
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2.5.4. Bentuk kelompok (cluster)
Jika organisasi terpusat memiliki dasar geometric yang kuat
dalam penataan bentuk-bentunya, maka organisasi kelompok
dibentuk berdasarkan persyaratan fungsional seperti ukuran,
wujud ataupun jarak letak. Walaupun tidak memiliki aturan
deometrik dan sifat introvert bentuk perpusat organisasi kelompok
cukup fleksibel dalam memadukan bermacam-macam wujud,
ukuran,

dan orientasi ke dalam

fleksibilitasnya,

organisasi

strukturnya.

kelompok

Berdasarkan

bentuk-bentuk

dapat

diorganisir dengan berbagai cara sebagai berikut:


Dapat dikaitkan sebagai anggota tambahan terhadap suatu
bentuk atau ruang induk yang lebih besar.



Dapat

dihubungkan

dengan

mendekatkan

diri

untuk

menegaskan dan mengekspresikan volumenya sebagai suatu
kesatuan individu.


Dapat menghubungkan volume-volumenya dan bergabung
menjadi suatu bentuk tunggal yang memiliki suatu variasi
tampak
Suatu organisasi kelompok dapat juga terdiri dari bentuk-

bentuk yang umumnya setera dalam ukuran, wujud dan fungsi.
Bentuk-bentuk ini secara visual disusun menjadi sesuatu yang
koheren, organisasi nonhirarki, tidak hanya melalui jarak yang
saling berdekatan namun juga melalui kesamaan sifat visual yang
dimilikinya. Sejumlah bentuk perumahan kelompik dapat dijumpai
dalam berbagai bentuk arsitektur tradisional dari berbagai
kebudayaan. Meskipun tiap kebudayaan melahirkan suatu jenis
yang unik sebagai tanggapan terhadap factor kemampuan teknis,
iklim dan social budaya, pengorganisasian perumahan kelompok
ini pada umumnya mempertahankan individualitasnya masingmasing unitnya serta suatu tingkat keragaman moderat dalam
konteks keseluruhan penataan. Kelompok ruang berdasarkan
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kedekatan hubungan atau bersama-sama memanfaatkan satu ciri
atau hubungan visual.
Organisasi

dalam

bentuk

kelompok

atau

―cluster‖

mempertimbangkan pendekatan fisik untuk menghubungkan
suatu ruang terhadap ruang lainnya. Sering kali organisasi ini
terdiri dari ruang-ruang yang berulang yang memiliki fungsi-fungsi
sejenis dan memiliki sifat visual yang umum seperti wujud dan
orientasi. Di dalam komposisinya, organisasi ini juga dapat
menerima ruang-ruang yang berlainan ukuran, bentuk dan
fungsinya, tetapi berhubungan satu dengan yang lain berdasarkan
penempatan atau alat penata visual seperti simetri atau sumbu.
Karena pola nya tidak berasal dari konsep geometri yang kaku,
bentuk organisasi ini bersifat fleksibel dan dapat menerima
pertumbuhan dan perubahan langsung tanpa mempengaruhi
karakternya.
Ruang-ruang cluster dapat diorganisir terhadap suatu titik
tempat masuk ke dalam bangunan atau sepanjang alur gerak
yang

melaluinya.

Ruang-ruang

dapat

juga

dikelompokkan

berdasarkan luas daerah atau volume ruang tertentu atau
dimasukkan dalam suatu daerah atau volume ruang yang telah
dibentuk. Kondisi simetris atau aksial dapat dipergunakan untuk
memperkuat dan menyatukan bagian-bagian organisasi dan
membantu menegaskan pentingnya suatu ruang atau kelompok
ruang. contoh gambar :
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Gambar 2.8.Contoh sirkulasi bentuk cluster
Sumber : Google

2.5.5. Bentuk grid
Grid adalah suatu system perpotongan dua garis-garis
sejajar atau lebih yang berjarak teratur. Grid membentuk suatu
pola geometric dari titik-titik yang berjarak teratur pada
perpotongan garis-garis grid dan bidang-bidang beraturan
yang dibentuk oleh garis-garis grid itu sendiri. Grid yang paling
umum adalah yang berdasarkan bentuk geometri bujur
sangkar. Karena kesamaan demensi dan sifat semetris dua
arah, grid bujur sangkar pada prinsipnya, tak berjenjang dan
tak berarah. Grid bujur sangkar dapat digunakan sebagai
skala yang membagi suatu permukaan menjadi unit-unit yang
dapat dihitung dan memberikannya suatu tekstur tertentu. Grid
bujur sangkar juga dapat digunakan untuk menutup beberapa
permukaan suatu bentuk dan menyatukannya dengan bentuk
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geometri yang berulang dan mendalam. Bujur sangkar, bila
diproyeksikan kepada dimensi ketiga, akan menimbulkan
suatu jaringan ruang dari titik-titik dan garis-garis referensi. Di
dalam kerangka kerja modular ini, beberapa bentuk dan ruang
dapat diorganisir secara visual.

Gambar 2.9.Contoh bentuk Grid
Sumber : Google

2.6.

Perlengkapan Fasilitas Dalam Pendidikan Anak Autis
Anak yang memiliki kebutuhan khusus seperti anak autis sangat
membutuhkan fasilitas yang dapat membantu mereka untuk belajar dan
beraktifitas, dengan harapan dapat mempercepat proses penyembuhan.
Selain itu, potensi yang mereka miliki dapat dikembangkan dan dapat
bermanfaat, baik bagi individu mereka sendiri maupun lingkungan di
sekitarnya. Kebutuhan mereka akan interaksi dan aktualisasi diri sangat
membantu dalam proses penyembuhan.
Sarana dan prasarana yang mereka butuhkan harus sesuai dengan
standar yang dianjurkan, agar proses belajar dapat berjalan dengan baik.
Selain itu, standar perancangan bangunan Pusat Pendidikan dan Terapi
Anak Autis harus dapat menciptakan kenyamanan khususnya bagi anak
autis, sehingga mempercepat proses penyembuhan.
2.6.1. Fasilitas yang dibutuhkan
Fasilitas merupakan sarana bagi penderita autis yang dapat
dipergunakan dalam mewadahi aktifitas belajar. Beberapa fasilitas
yang dibutuhkan antara lain adalah sebagai berikut:
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Tabel 2.2Sarana dan prasarana untuk anak autis .

Ruang

Ukuran

Sifat

Lobby

15-30 m2

Publik

Ruang Administrasi

12-20 m2

Private

Ruang Tim Terapi

12-50 m2

Private

Ruang Pimpinan

12-20 m2

Private

Ruang kesehatan

15-20 m2

Semi Publik

@ ≤12-m2

Semi Publik

Ruang Music

@ ≤40m2

Semi Publik

Ruang Classical

@12-20 m2

Semi Publik

Kelas-kelas Lainnya

@ ≤ 12m2

Semi Publik

Soft Play Room

12-30 m2

Semi Publik

Ruang kelas one on one
(Speech, Educational,
ABA)

Sumber : Designing For Pupils with Special Needs,1992.
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Ruang

Ukuran

Sifat

Warm water pools

40 m2

Semi Publik

Ruang

@ ≤12 m2

Semi Publik

Ruang serba guna

20-50 m2

Semi Publik

Ruang peralatan terapi

12-15 m2

Semi Publik

Perpustakaan

20-50 m2

Publik

Pantry Pengelola

@ ≤12-m2

Semi Publik

Mini Kitchen

@ ≤12-m2

Semi Publik

konseling/Observasi

Dapur,

Ruang

makan 20-60m2

Publik

untuk
anak dan umum
WC anak

@ 1x2 m2

Publik

WC Umum (pengunjung)

@ 2x2 m2

Publik

R. Sensori Stimulation

12 m2

Semi Publik

Sumber : Designing For Pupils with Special Needs,1992.

2.6.2. Persyaratan Ruang
Persyaratan ruang kelas berdasarkan hasil survei dan analisa
untuk anak berkebutuhan khusus pada intinya sama dengan
persyaratan ruang jelas untuk anak normal, hanya saja pebedaan
terletak pada sirkulasinya. Anak berkebutuhan khusus memiliki
ukran

dan

dimensi

standart

untuk

penempatan

sirkulasi.
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Persyaratan ruang untuk bangunan pusan pendidikan anak autis
adalah sebagai berikut :
a. Perletakan lay-out perabot bangunan dan furniture pada
sebuah ruang harus menyisakan atau memberikan ruang gerak
dan sirkulasi yang cukup bagi penyandang cacat. Sebagian dari
peabot yang tersedia dalam sebuah ruang pada bangunan
harus dapat digunakan oleh anak penyandang autism termasuk
dalam keadaan darurat.
b. Toilet atau lavatori yang aksesibel harus memiliki ruang gerak
yang cukup masuk dan keluar pengguna kursi roda
c. Ruang harus memiliki kontras visual yang baik, khususnya
untuk ruang kelas. Ruang kelas dengan kontras visudla yang
baik dapat membantu proses belaajr anak berkebutuhan
khusus, khususnya autisme, lebih terkesan nyaman dan tidak
terkesan menekankan
d. Ruang kelas pusat pendidikan anak autis harus fleksibel atau
dapat digunakan untuk berbagai jenis kegiatan, misalnya dalam
satu kelas dapat beralih fungsi daru ruang belajar menjadi
ruang praktik
e. Ruang kelas harus disesuaikan dengan karakteristik pengguna
yaitu penyandang autism harus mudah dalam pencapaianya
2.6.3. Elemen Ruang
a)

Lantai
Lantai adalah perabot dalam pusat terapi. Lantai harus dibuat
hangat, nyaman, dan berkesan menarik untuk mendukung
peningkatan program yang ada. Lantai yang digunakan untuk
ruang kelas atau ruang terapi penderita autis sebaiknya tidak
banyak bermotif. Pada ruang bermain, lantai sebaiknya diberi
matras agar anak merasa nyaman dan tidak dapat menyakiti lutut.
Pemilihan material lantai penderita autis sebaiknya yang tidak
licin, mempunyai permukaan yang rata (tidak ada perbedaan
tinggi lantai), tidak beracun, mudah dibersihkan, dan berkesan
akrab.
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Gambar 2.9
contoh elemen lantai. Sumber google

b)

Dinding
Dinding yang dipakai untuk anak autis harus menggunakan
material yang aman, kuat, dan empuk, karena anak autis suka
menabrakkan diri atau membenturkan kepalanya ke dinding
saat tantrum. Dinding yang digunakan untuk ruang kelas
penderita autis sebaiknya tidak banyak ornament akan tetapi
tetap memberikan kesan ceria, mengingat karakteristik anak
autis yang sulit berkonsentrasi dan memusatkan perhatian.
Ruang terapi sebaiknya kedap suara karena penderita
autis sensitif terhadap bunyi. Rangsangan yang mengganggu
(dapat dilihat dari luar) sebaiknya dihindari, karena membuat
anak sulit berkonsentrasi. Penggunaan kaca pada pintu atau
dinding sebaiknya menggunakan kaca film agar anak tidak
merasa dilihat tetapi orang tua dapat melihat. Jendela
sebaiknya tidak diberi gorden, karena adanya gorden dapat
mengalihkan

perhatian

anak

pada

saat

belajar.

Serta

memberikan motif pada dinding yang menarik akan tetapi tidak
terlalu

berlebihan,

menyenangkan

agar

memberi

kesan

suasana

yang
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Gambar 2.10
Contoh motif dinding. Sumber google

c)

Plafon
Ruang terapi untuk penderita autis sebaiknya menggunakan

plafon

yang

rendah,

sehingga

berkesan

akrab

dan

dapat

menciptakan suasana yang nyaman bagi anak autis. Suasana yang
nyaman dapat membuat kita lebih dekat dengan anak.
Bahan atau material yang digunakan untuk anak-anak sebaiknya
adalah bahan yang awet, kuat dan tahan terhadap kejahilan tangan
anak-anak serta tidak beracun, mengingat karakteristik anak autis
yang minim dalam perlindungan diri. Bahan ini pun sebaiknya
mudah dalam perawatan, apabila lantai terkena noda mudah dalam
pembersihannya. Bahan-bahan yang digunakan pada seluruh
elemen interior pun perlu melihat kepada perilaku dan kebiasaan
anak-anak. Hal ini diperlukan demi kenyamanan dan keamanan
anak. Misalnya bahan untuk lantai, karena umumnya mereka suka
bermain di lantai, maka digunakan material vinyl sebagai material
lantai.
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2.6.4. Elemen Dekoratif dan Perabot
Persyaratan perabot untuk penderita autis
A. Persyaratan Umum
Penggunaan perabot secara umum harus memperhatikan
fungsinya, dimana perabot itu diletakkan, dan siapa yang
menggunakan.

Bahan

yang

digunakan

harus

aman

dan

memperhatikan segi estetikanya.
B. Persyaratan Khusus
Penggunaan perabot secara khusus harus memperhatikan
bentuk tubuh manusia, khususnya anak autis dalam melakukan
kegiatan sehari-harinya. Ukuran perabot yang tidak sesuai akan
menyebabkan ketidaknyamanan, kelelahan dan akibat- akibat fisik
seperti perubahan tulang. Apabila anak termasuk hiperaktif maka
sebaiknya meja dibuat semacam lubang setengah lingkaran pada
sisi panjang meja dan besarnya pas untuk ukuran tubuh anak. Hal
ini dikarenakan anak yang sulit untuk diam sehingga perabot
dibuat sedemikian rupa sehingga perabot dibuat seakan-akan
―mengunci‖. Hal yang perlu diperhatikan dalam perancangan
Pusat Pendidikan dan Terapi Autis adalah sebagai berikut:
1. Pola, bentuk dan warna (Crow, 1995, 304).
2. Dalam menciptakan suasana suatu ruangan, warna dan
bentuk merupakan penampilan pertama yang dapat dinikmati
oleh anak karena langsung berhubungan dengan penglihatan,
dimana anak belum memiliki tingkat penghayatan akan efek
pencitraan pandangan (Sari, 2004:32-34).
Perabotan, elemen dekoratif serta peralatan permainan
yang baik bagi penderita autis adalah yang memungkinkan
anak banyak berbuat atau berperan aktif sesuai dengan
tingkatan sindrom autis. Permainan yang buruk tidak mendidik
keindahan, sedangkan permainan yang baik dapat mendidik
keindahan. Sederhana dalam pengertian konstruksinya, tidak

67

rumit serta mudah melukai anak. Hal ini terkait dengan perilaku
penderita autis yang cenderung berttindak spontan. Tahan
lama atau awet, karena permainan yang mudah rusak dan
akan

mendidik

anak

menjadi

pemboros.

Bahan

yang

digunakan untuk anak dengan kebutuhan khusus seperti autis,
haruslah aman dan nyaman. Anak autis sangat rentan
terhadap alergi, sehingga dibutuhkan bahan-bahan yang tidak
berbahaya.
Dalam sebuah ruang kelas misalnya, lantai harus diberi
permukaan empuk, sehingga tidak membahayakan jika anak
jatuh. Hal ini ditinjau dari perilaku anak autis yang sulit diduga.
Bahan seperti vinyl dan karpet dengan ketebalan sesuai
ketentuan, merupakan bahan yang baik. Selain itu, bahanbahan alat pengajaran dan alat terapi juga menggunakan
bahan yang aman.

Gambar 4.15
Gambar Elemen Dekoratif dan Perabot. Sumber google

2.6.5. Elemen Bentuk
Bentukan yang paling sesuai untuk anak-anak pada umumnya
adalah bentuk sederhana dan jelas, sehingga dapat sesuai
dengan jiwa anak, misalnya seperti bentukan geometris kubus,
balok,

bola,

dan

lain-lain.

Bentukan

sederhana

ini

akan

membantu proses belajar mengajar melalui pengenalan bentuk
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secara nyata, karena ketidakmampuan anak autis untuk dapat
membayangkan sesuatu yang abstrak. Selain itu, menghindarkan
anak autis dari perilaku ―hidup dalam dunianya sendiri‖, karena
bentukan yang rumit dapat membuatnya distraksi (tidak fokus),
sehingga pemusatan perhatian akan terpecah pada benda yang
menarik baginya.
Bentukan sendiri dapat mengintegrasikan banyak keuntungan
bagi

perkembangan

anak-anak

dalam

lingkungannya.

Perkembangan anak-anak mengenal bentuk terinspirasi dari
pengalaman apa yang dilihatnya secara keseluruhan. Permainan
bentuk yang dipadukan dengan warna misalnya jika diaplikasikan
pada lantai ataupun dinding, dapat menjadi pengarah rutinitas
kegiatan anak pada area tersebut.
Bentukan yang ada di dunia luar atau dunia normal seharihari pun dapat juga diambil, kemudian diperkenalkan kepadanya.
Hal ini dapat digunakan untuk menunjang proses belajar dan
mengajar penderita autis.

Gambar 2.12
Gambar Elemen bentuk. Sumber google
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2.6.6. Elemen Warna
Warna bagi anak-anak hendaknya yang cerah, riang, dengan
pola yang sederhana namun perlu dihindari warna-warna yang
menyilaukan

mata

seperti

kuning

menyala.

Hal

ini

dapat

menimbulkan perilaku tantrum pada anak autis. Warna-warna yang
digunakan sebaiknya warna pastel untuk ruang terapi khususnya
ruangan One on one. Sedangkan pada ruang klasikal ataupun
ruangan bermain lainnya, dapat digunakan warna yang lebih variatif
yang dapat membantu anak autis untuk menyamakan yang didapat
olehnya dalam terapi One on one dan juga untuk berlatih
bersosialisas

Gambar 2.13
Gambar Elemen warna. Sumber google
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Berikut tabel pengaruh warna ruang terhadap psikologis anak
adalah sebagai berikut:
Tabel 4.17 Pengaruh warna pada psiklogis anak

Warna

Efek Psikologis

Merah

Menggembirakan

Biru

Menenangkan (anak hiperaktif
sebaiknya memilih biru
sehingga emosinya dapat
terkontrol)

Kuning

Ceria, menambah
konsentrasi anak yang baru
masuk sekolah.

Abuabu

Hijau

Menarik dan dapat
menetralkan suasana hati

Menambah konsentrasi dan
Merah muda

perenungan
Menambah konsentrasi dan
semangat belajar

Sumber: Designing For Pupils with Special Needs, 1992.
Warna-warna yang dipergunakan, sebaiknya warna-warna pastel
cenderung monochromatic untuk ruang terapinya. Monochromatic
adalah menggunakan warna dengan satu warna yang sama, hanya
memainkan gradasinya. Selain itu, warna yang sejenis seperti biru,
ungu, hijau (sistem triangle), khususnya utuk ruangan one-on-one.
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Pada ruang classical ataupun ruang bermain lainnya dapat
digunakan warna yang lebih variatif, yang dapat membantu anak
autis untuk menggeneralisasi apa yang didapat olehnya dalam terapi
one-on-one dan juga untuk berlatih bersosialisasi. Harmonisasi
warna yang digunakan adalah Polychromatic. Polychromatic adalah
Penggunaan banyak warna dengan tingkat gradasi yang sama.
Dengan menggunakan warna yang variatif, dapat membangkitkan
suasana ceria. Penggunaan warna Polychromatic ini lebih baik jika
tidak lebih dari empat macam warna.
Penggunaan warna pada ruang kesehatan yang membutuhkan
tingkat higienitas tinggi, harus dapat menampilkan suasana yang
sesuai. Warna yang sesuai untuk ruang kesehatan adalah tidak
menggunakan warna dengan gradasi dan sifat gelap. Ruang
kesehatan biasanya cukup ditakuti anak-anak ketika sedang
melakukan pemeriksaan. Oleh karena itu, dibutuhkan suasana
yang lebih menyejukkan dan menenangkan bagi anak-anak.
Menggunakan warna-warna yang ada di alam tetapi tidak yang
membawa nuansa gelap seperti coklat muda, merah, orange,
kuning pada bunga, biru pada langit, dan lain sebagainya
2.6.7. Sarana dan Prasarana Pendidikan Anak Autis
Sarana dan prasara merupakan alat bantu bagi perkembangan
tahap belajar anak autis. Beberapa kebutuhan tersebut antara lain
sebagai berikut:
A. Alat Peraga
Menggunakan alat-alat peraga yang dapat mengajarkan anak
untuk mengenal bentuk, huruf, angka, benda-benda di sekitar,
buah, kendaraan, binatang, dan lain sebagainya.
B. Alat Bantu Komunikasi
Biasanya menggunakan gambar-gambar yang dapat membantu
anak dalam berkomunikasi.
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2.7.

Tinjauan Behavior (perilaku) dari sudut pandang teori arsitektur
Pengertian behavior atau perilaku ditinjau dari aspek sosial dan tingkah laku
merupakan bagian dari program sosial untuk kesejahteraan masyarakat
dan fokusnya adalah hubungan saling menunjang antara manusia sebagai
individu ataupun kelompok dan lingkungan fisiknya, untuk meningkatkan
kehidupan melalui kebijakan perencanaan dan perancangan.
Behaviour adalah semua tingkah laku atau tindakan kelakuan seseorang
yang dapat dilihat, didengar atau dirasakan oleh orang lain atau diri sendiri).
Timbulnya suatu perilaku selalu didahului oleh suatu sebab atau atecedent.
Kemudian suatu perilaku akan memberikan suatu akibat atau consequence
(Halim, 2005).
Kesimpulannya adalah perilaku sangat mempengaruhi perancangan
dan aktivitas yang berlangsung di dalamnya. Pembentukkan perilaku
seseorang adalah suatu proses karena pengaruh budaya dan adanya faktor
pengaruh lingkungan yang saling terkait satu dengan yang lain.
Keberadaan studi tentang ilmu perilaku lingkungan yang menekankan
pada mekanisme hubungan perilaku manusia terhadap lingkungan, menjadi
bahan pertimbangan yang penting dalam proses perancangan dan
pembentukan teori arsitektur. Hal ini dirasa, bahwa studi perilaku dapat
membantu menganalisis, menjelaskan, bahkan mempengaruhi model,
konsep untuk memahami interaksi yang terjadi antara perilaku manusia
terhadap lingkungan dan memahami desain arsitektur dengan lebih baik.
Pengenalan kebutuhan dasar manusia, perilaku, interaksi dengan
lingkungan maka perancangan dapat lebih meningkatan kualitas kehidupan
manusia baik secara individu maupun social.
Proses dan perilaku manusia dikelompokkan ke dalam dua bagian, yaitu
proses individual dan proses sosial proses individual meliputi Persepsi
Lingkungan, yaitu proses bagaimana manusia menerima informasi
mengenal lingkungan sekitarnya dan bagamana informasi mengenai ruang
fisik tersebut diorganisasikan ke dalam fikiran manusia. Beberapa proses
persepsi manusia terhadap lingkungannya antara lain sebagai berikut:
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•

Kognisi

Spasial,

mengorganisasikan,

yaitu

keragaman

menyimpan,

dan

proses
mengingat

berfikir

selanjutnya,

kembali

informasi

mengenai lokasi, arak, dan tatanan dalam lingkungan fisik.
• Perilaku Spasial, menunjukkan hasil termanifestasikan dalam tindakan
dan respon seseorang, termasuk deskripsi dan preferensi personal, respon
emosional, ataupun evaluasi kecenderungan perilaku yang muncul dalm
interaksi manusia dengan lingkungan fisiknya.
• Proses sosial meliputi Lingkungan Terestrial, Lingkungan Makhluk Hidup,
Lingkungan Budaya, Lingkungan Binaan, dan Penilaian Lingkungan.
Bentukan lingkungan yang baru memunculkan beragam persepsi.
Sedangkan persepsi adalah proses memperoleh atau menerima informasi
dari lingkungan. Persepsi tidak hanya sebagai penginderaan, bahkan
dikatakan sebagai penafsiran pengalaman.
Pada perancangan Pusat Pendidikan dan Terapi Autis ini pendekatan
yang digunakan menyesuaikan dengan jiwa atau persepsi yang dialami
anak autis,bagaimana pengindraan yang muncul dari kesan ruang belajar
agar tidak terkesan menakutkan, dan dapat memperburuk perilaku anak.
Berdasarkan pola perilaku anak autis, maka penanganan yang
dilakukan menyesuaikan dengan cara mengadaptasi kebiasaan yang
mereka lakukan atau hal-hal yang disukai mereka, sehingga tidak
mengganggu perkembangan mereka dalam proses penyembuhan. Desain
ruang yang digunakan menyesuaikan dengan pola aktivitas kegemaran
mereka yang dilakukan setiap hari. Interaksi yang terjadi pada mereka akan
terlihat bila mereka merasa nyaman, tidak merasa terganggu dengan
keberadaan hal-hal yang terlalu mencolok atau asing bagi mereka disaat
berada di ruangan tersebut, maka potensi dan aktualisasi yang diharapkan
akan semakin jelas terlihat.
Berkembangnya ilmu pengetahuan yang semakin kompleks maka
manusia dan perilakunya (human behavior) semakin diperhitungkan juga
dalam perancangan built environment yang disebut sebagai pengkajian
lingkungan perilaku dalam arsitektur. Perhatian utama tentang perilaku
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lingkungan adalah hubungan antara manusia dengan lingkungan fisik yang
dibuat oleh manusia sendiri. Dalam beberapa abad terakhir ini manusia
banyak merubah wajah bumi dan alam bebas. Namun dinamika perubahan
tersebut (kemenangan manusia menaklukkkan fisik menggunakan teknologi
modern) manusia lantas melupakan perusakan terhadap dirinya sendiri
misalnya berupa populasinya yang terlalu padat, polusi udara, air,
pengurasan sumber daya alam, dan masalah lingkungan alam lainnya yang
mendasar. Dorongan yang timbul akibat keinginan untuk memecahkan
masalah lingkungan tersebut, maka muncullah apa yang disebut belajar.
Belajar

adalah

menghubungkannya

mengambil
dengan

tanggapan-tanggapan

mengulang-ulang

(Media

dan
Artikel

Psikomedia.com.Desember 09, 2008). Tanggapan-tanggapan tersebut
diperoleh melalui pemberian stimulus atau rangsangan-rangsangan.
Semakin banyak dan sering diberikan stimulus maka semakin memperkaya
tanggapan pada subjek belajar.
Perilaku (behavior) sangat terkait erat dengan anak autis, karena
sindrom autis mempengaruhi pola perilaku anak sejak kecil hingga dewasa.
Oleh karena itu, pola atau metode yang sering digunakan untuk proses
penyembuhannya juga menggunakan metode perilaku. Salah satu metode
yang banyak diterapkan di Indonesia adalah Applied Behavioral Analysis
(ABA). Kelebihan menggunakan metode ini dibandingkan dengan metode
yang lain adalah sifatnya yang sangat terstruktur, kurukulumnya jelas, dan
tingkat keberhasilannya bisa dinilai secara objektif.
Proses penyembuhan anak autis tergantung dengan tingkat berat
ringannya sindrom autis. Oleh karena itu, proses terapi yang dijalani setiap
anak autis berbeda tahap demi tahap. Tingkat berat ringannya sindrom
autis ini tidak dapat dilihat dari gejala yang terjadi secara umum. Untuk
mengetahui tingkatan berat ringannya digunakan rating skala Chlidhood
Autism Rating Scale (CARS). Gangguan autisme dapat dikategorikan
sebagai berikut:
1.Berat-ringan (less severe) misalnya Speech Delay
2.Berat-sedang (severe) misalnya Asperger’s disease
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3.Berat-berat (more severe) misalnya Autisma infantile
Berdasarkan riset yang dilakukan para ahli, Matthews (1994),
menyimpulkan di dalam thesisnya berjudul Stimulus Oversectivity,
Stimulus Generalization, and Visual Context in Adults with Autism, bahwa
anak-anak spesial dapat distimulus dengan bentuk (33%), kemudian
warna (26%) dan lokasi (16%). Bentuk yang dapat menstimulus anak
spesial adalah bentuk kotak yang paling dapat diterima kemudian bentuk
segitiga dan oval.
2.4. Pengaruh Karakter Anak Spesial terhadap Kriteria Fisik Ruang
Karakter Anak Spesial

Aktifitas Pendidikan dan Terapi

Kriteria Fisik Ruang
Terapi

Tidak ada kontak mata

Melati anak berperilaku baik agar

Memusatkan perhatian

Gangguan Komunikasi

bisa

Pembatasan gerak

Senang Menyendiri

mengurangi perilaku yang tidak

Tidak beracun

Sering

wajar.

Kedap Suara

tidak

terduka

diterima

Mengikuti

masyarakat,

instruksi

memukul Teman

guru/terapiis seperti kontak mata,

Menggit Benda

konsentrasi (menggunajan metode

Pencahayaan Lembut

Memukul benda

ABA/Lovas)

Aman, Lembut, Nyaman

Peka Terhadap Suara dan
cahaya
Sumber:http://www.petra.ac.id/~puslit/journals/dir.php?DepartmentID=INT
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2.14 Pengaruh Karakter Anak Spesial terhadap Kriteria Fisik Ruang
Sumber:http://www.petra.ac.id/~puslit/journals/dir.php?DepartmentID=INT

Karakteristik anak autis memiliki gangguan pemahaman yang berkaitan
dengan pola bermain, cara bergaul, cara berkomunikasi, cara membawakan
diri, kepekaan sensor integrasi, dan keadaan emosi anak. Kondisi ini sangat
bahaya apabila tidak diimbangi dengan rancangan yang mengacu pada
karakter mereka yang berbeda.
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Mengingat bangunan yang akan dirancang nantinya akan digunakan oleh
anak yang memiliki gangguan perkembangan autis maka sarana terapi dan
pendidikan

ini

menggunakan

dirancang

secara

material-material

nyaman

yang

non

dan

aman

toksit,

yaitu

lunak,

dengan

dan

tidak

membahayakan anak.
2.7.1. Pendekatan Perilaku Manusia Dalam Arsitektur
Pendekatan perilaku manusia dalam arsitektur menekankan pada hubungan
dialektik antara ruang dengan manusia dan masyarakat yang memanfaatkan
atau yang menghuni ruang tersebut menekankan padda perlunya memahami
perilaku manusia serta masyarakat yang menghuni di daerah-daerah tertentu
dalam memanfaatkan ruang. Dalam arsitektur ada 4 yang perlu diperhatikan
dalam prosesn pendekatanya yaitu sebagai berikut :
A. Interaksi Antara Manusia dan Lingkungan
Lingkungan merupakan tempat manusia melakukan kegiatan pada
dasarnya bukan sekedar lingkungan fisik samara tetapi juga terdiri dari
aspek non-fisik seperti psikologi.
B. Setting Perilaku
Setting perilaku yang berada pada berbagai ruang kota dapat dibagi
menjadi ebberapa sub setting dipengaruhi oleh kecenderungan dan upaya
pelaku dalam merespon lingkungan sekitarnya untuk melakukan aktifitas.
Pelaku cenderung memilih tempat yang nyaman untuk beraktifitas. Tempat
adanya hunungan timbal balik antara inddividu pelaku dengan sistem
pelaku, yaitu adanya kontribusi individu pelaku dalam mewujudkan setting
perilakunya.
C. Perilaku Spasial
Perilaku

Spasial

adalah

tindakan

atau

langkah

manusia

dalam

melaksanakan kegiatan dalam memanfaatkan lingkungna yang ada. Perilsk
seseorang dipengaruhi oleh persepsi terhadap linngkungnnya, yang meliputi
motivasi dalam memanfaatkan lingkungan sebagai komponen dasar.
Manusia memiliki rasa Lelah dalam melakukan suatu kegiatan. Jarak
tempuh optimum pejalan kaki adalah 200m, semakin panjang jarak pejalan
kaki semakin

merasa lelah dan enggan ntuk melakukanya, hai ini

menujukkan bahwa manusia harus senantiasa mempertimbangkan perilaku
spatialnya.
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2.7.2. Hubungan Perilaku Manusia Dengan Lingkungan
Hubungan yang terjadi antara manusia dan lingkungan lebih umum dikenal dengan
istilah interaksi antara manusia dengan lingkungan. Hal ini berada diantara sifat-sifat
alami dari manusia dengan lingungan bahkan dengan berbagai macam atributnya, baik
fisik maupun non-fisik. Terjadi interaksi antara manusia dengan lingkungan disebut
persepsi. Sebuah persepsi akan muncul jika salah satu persepsi tidak ada. Pola
perilaku menjadi suatu hal yang sangat penting untuk membatasi situasi dan konteks
situasi, serta untuk mengatakan bahwa adanya batasan kebudayaan, kesesuaian
karakteristik dalam interaksi manusia dengan lingkungan sekitarnya sangatlah penting
dalam pengembangan suatu lingkunngan binaan. Aspek yang sangt berpengaruh dalam
interaksi tersebut adalah budaya (berkaitan dengan kebiasaaan dan kecenderungan
dalam melakukan suatu kegiatan)

2.7.3. Prinsip – Prinsip Arsitektur Perilaku
Prinsip-prinsip tema arsitektur perilaku yang harus diperhatikan dalam penerapan
tema arsitektur perilaku menurut Carol Simon Weisten dan Thomas G David
(dalam Qaddafi : 2011) antara lain adalah :
1. Mampu

berkomunikasi

dengan

manusia

dan

lingkungan.

Rancangan

hendaknya dapat dipahami oleh pemakainya melaluipenginderaan ataupun
pengimajinasian pengguna bangunan. Dari bangunan yang diamati oleh
manusia syarat-syarat yang harus dipenuhi adalah :


Pencerminan fungsi bangunan. simbol - simbol yang menggunakan
tentang rupa banguna yang nantinya akan dibandingkan dengan
pengalaman yang sudah ada, dan disimpan kembali sebagai
pengalaman baru.



Menunjukan skala dan proporsi yang tepat serta dapat dinikmati.



Menunjukkan bahan dan struktur yang akan digunakan dalam
bangunan.

2. Mewadahi aktivitas penghuninya dengan nyaman dan menyenangkan.



Nyaman berarti nyaman secara fisik dan psikis. Nyaman secara
fisik berarti kenyamanan yang berpengaruh pada keadaan tubuh manusia
secara langsung seperti kenyamanan termal. Nyaman secara psikis pada
dasarnya sulit dicapai karena masing-masing individu memiliki standart
yang berbeda-beda untuk menyatakan kenyamanan secara psikis.
Dengan tercapainya kenyamanan secara psikis akan tercipta rasa senang
dan tenang untuk berperilkau.



Menyenangkan secara fisik bisa timbul dengan adanya pengolahanpengolahan pada bentuk atau ruangan yang ada disekitar.
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3. Memenuhi nilai estetika, komposisi dan estetika bentuk. Keindahan
dalam Arsitektur dikenal memiliki unsure-unsur didalamnya, unsur- unsur
tersebut antara lain adalah :


Keterpaduan (unity), berarti tersusunnya beberapa unsur menjadi satu
kesatuan yang utuh dan serasi.



Keseimbangan, suatu nilai yang ada pada setiap objek yang daya tarik
visualnya haruslah seimbang.



Proporsi, merupakan hubungan tertentu ukuran



Skala, biasanya diperoleh dengan besar bangunan dibandingkan
dengan unsur-unsur penggunanya.



Irama, pengulangan unsur-unsur dalam perancangan bangunan.
Seperti pengulangan garis-garis, lengkung, bentuk masif.

4. Memperhatikan kondisi dan perilaku pemakai.
Faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku pemakai yaitu seperti usia, jenis
kelamin, kondisi fisik dan lain-lain.
2.8.

Tinjauan Tema Peancangan
2.8.1. Sensory Design
Persepsi sensori adalah proses

memilih, mengatur, dan menafsirkan

rangsangan sensorik yang membutuhkan fungsi organ utuh dan rasa, jalur saraf,
dan otak.
A. Cara kerja persepsi sensori Fungsi sensori dimulai dari penerimaan stimulus
oleh indera. Indera kita mendapat rangsangan dari luar yang meliputi:
penglihatan, pendengaran, penciuman, perasa dan peraba. Sedangkan organ
reseptornya adalah mata, telinga, hidung, lidah dan ujung saraf kulit.
Rangsangan dari dalam yaitu rangsangan ujung saraf tepi dari kulit kita dan
jaringan tubuh. Rangsangan yang diterima seseorang dipengarui oleh
kesadaran seseorang yang dapat mempengarui organ-organ lain.
B. Faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi sensori
• Environment lingkungan
Sensory stimuli dalam lingkungan mempengaruhi panca indera. Sebagai
contoh, seorang guru tidak mungkin melihat kebisingan di lingkungan yang
bising secara konsisten, seperti kantin sekolah. Tetapi guru yang sama dapat
melihat televisi keras ditetapkan sangat berbeda dalam dirinya sendiri atau
rumah, yang biasanya tenang. Hal ini mempengaruhi panca indera, bahwa
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orang-orang

menjadi

lebih

waspada

terhadap

rangsangan

yang

membangkitkan respon kuat.
• Gaya hidup dan kebiasaan
Satu orang dapat menikmati gaya hidup yang dikelilingi oleh banyak orang,
perubahan yang terlalu sering, lampu terang, dan kebisingan. Orang lain
mungkin lebih suka kontak dengan orang kurang banyak, suara kurang, dan
rutinitas yang serba lambat. Orang dengan gaya hidup yang berbeda
merasakan rangsangan berbeda.
• Sensory Overload
Hal ini terjadi ketika seseorang tidak mampu mengolah proses rangsangan
sensorik yang masuk. Orang yang merasa di luar kendali dan kewalahan input
yang berlebihan dari lingkungan aktivitas rutin.
Teori

Sensory

Design

mengeksplorasi

manipulasi

lingkungan

untuk

kepentingan autis. Dengan mengubah ruang sedemikian rupa agar pengguna
bisa merasa aman dan nyaman dilingkungan mereka. Tingkat fokus dan
konsentrasi meningkat, membuat sesi terapi yang lebih efisien. Selanjutnya,
memodifikasi perilaku dan manfaat keterampilan baru dari jenis lingkungan yang
terkendali. Integrasi sensorik adalah sensorik diarahkan bahwa tergantung pada
lingkungan khusus hal ini dapat menenangkan, aktif dan fleksibel.
Teori ini mengenal informasi dengan yang datang dari indera (penglihatan,
pendengaran, penciuman, perasa, dan peraba). Teori Sensory Design memilki
kemampuan untuk beradaptasi dengan situasi tertentu. Dengan mengubah
karakteristik

ruang

seperti

warna,

tekstur,

perspektf,

suara,

orientasi,

pencahayaan, dll. Untuk mengakomodasi kebutuhan masing-masing individu,
terapi telah terbukti lebih efektif.
Kelima panca indera yaitu penglihatan, pendengaran, penciuman, perasa,
dan peraba ini dapat mempengaruhi persepsi seseorang terhadap arsitektur.
Intelektualitas, kemampuan untuk belajar dan mengingat akan menuntun
seseorang untuk merasakan (sense) lingkungan yang berbeda-beda menjadi
pengalaman pribadi.


Penglihatan VISION Penglihatan visual menyangkut fisiologi, seperti
sensitifitas retina mata, kemampuan adaptasi mata terhadap cahaya,
sudut pandang mata dan lain-lain. Yang menjadi persoalan adalah
psikologi persepsi. Psikologi persepsi yang menyangkut visual dapat
memiliki sifat spekulatif, absolut dan relative. Sifat spekulatif visual
memberikan persepsi visual yang berbeda dengan kenyataan.
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Pendengaran AUDITORY Pendengaran tidak hanya diperlukan di
tempat hiburan dimana seperti yang kita ketahui sangat dibutuhkan.
Suara gemercik air, jenis paving untuk jalan, material anak tangga,
lantai untu tempat bekerja dan lain-lain berperan dalam permainan
suara yang dapat memberikan ‗rasa‘ dalam arsitektur.



Penciuman SMELL Indera penciuman sangat sensitif, emosi yang kuat
dan pengalaman masa lalu sering dirangsang oleh aroma masingmasing. Pengalaman memang relatif sangat berperan untuk dapat
merasakan hal tersebut. Bau dapat mengingatkan kita terhadap
sesuatu, termasuk arsitektur.



Perasa dan Peraba TACTILITY & HAPTIC

Alat perasa memiliki

tempat khusus dalam arsitektur karena dua alasan, pertama grafitasi
dan kedua karena kemampuan kita melihat bentuk dan tekstur.

Teori ini menyiratkan analisis lebih dalam konteks masyarakat, ruang kelas, ruang
terapi, dan daerah belajar di luar ruangan. Semua aspek ini untuk mendukung sesi
terapi yang berbeda untuk memperoleh keterampilan dan menjadi satu-satunya
bagian yang berfokus langsung pada kapasitas anak autis untuk beradaptasi dan
mengintegrasikan dalam masyarakat.
2.9.

Studi Preseden Bangunan Dengan Pedekatan Arsitektur Perilaku
1. Autism Northern School for Autism
Arsitek Hede adalah spesialis dalam desain bangunan untuk para penyandang
cacat. Pengalaman ini berkisar dari desain rumah tunggal khusus untuk orang lumpuh
hingga sekolah yang dibangun untuk siswa autis dari TK hingga tahun 12.
Kami merancang program dan akomodasi hari dewasa penyandang cacat,
intervensi dini, dan taman kanak-kanak. Desain kami didasarkan pada penelitian kami
sendiri dan filosofi layanan. Desain kami berada di garis depan dalam bidang-bidang
seperti Autisme dan berpusat pada menciptakan ruang yang memperluas peluang
bagi pengguna yang dinonaktifkan untuk mencapai hasil yang menarik
Autism Northern School for Autism memenangkan Australian CEFPI Award
Australian Regional 2013 untuk konstruksi baru terbaik dari seluruh sekolah baru.
Juga merupakan pemenang keseluruhan pada 2013 Penghargaan CEFPI Wilayah
Australia dan terpilih untuk penghargaan keberlanjutan dalam Penghargaan Arsitektur
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Victoria 2013. Ini adalah sekolah baru untuk 190 siswa yang memiliki gangguan
spektrum autisme yang berarti berbagai usia, keterampilan belajar dan perilaku. Brief
tersebut mengharuskan siswa untuk berada di sub sekolah yang terpisah, diakses
secara terpisah untuk keselamatan antara junior dan senior dan diposisikan untuk
memberikan lingkungan belajar kecil dengan akses luar untuk permainan yang
menenangkan dan terpisah. Siswa harus memiliki gangguan yang terbatas dan area
belajar dengan ruang tenang yang lebih kecil, ruang belajar yang lebih besar dan
permainan / pembelajaran tertutup di luar ruangan

Gambar 2.15
Situasi Autism Northern School for Autism
Sumber : http://a4le.org.au/awards/awards-2013/2013-regional-award-winners-and-commendations/northern-school-for-autism
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Gambar 2.16

Gambar 2.17

Taman bermain Autism Northern School for Autism
Sumber : Goggle ( Nothren School For Autism )

Eksterior Autism Northern School for Autism
Sumber : Goggle Autism Northern School for Autism

Gambar 2.18
Ruang Kelas Autism Northern School for Autism
Sumber : Goggle ( Nothren School For Autism )

Gambar 2.19
Interior Autism Northern School for Autism
Sumber : Goggle ( Nothren School For Autism )
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2. Maitri AIDS Hospice, San Francisco, California
Arsitek : Kwan Henmi Architecture/Planning, San Francisco
Luas Lahan : 1.1 hektar
Selesai Pembangunan : 2000

Gambar 2.20 Maitri AIDS Hospice
Sumber : Verderber, Refuerzo, 2006 : 160

Maitri AIDS Hospice atau bisa kita sebut tempat rehabilitasi penderita HIV/AIDS.
Tempat ini awalnya merupakan garasi penitipan mobil yang kemudian direnovasi
dan dialih fungsikan menjadi tempat rehabilitasi dengan 15 kamar tidur. Bangunan
ini terdiri dari 2 lantai, lantai pertama tempat kamar dan lantai kedua menjadi ruang
administrasi. Secara kasat mata dari luar bangunan bangunan ini tidak terlihat seperti
bangunan rehabilitasi, Main Entrance kedalam bangunan terdapat kanopi kayu
berwarna merah, hal tersebut dirancang agar dapat membentuk ruang depan yang
tersembunyi dengan kaca tinggi penuh. Pendiri tempat ini adalah seorang biksu
buddha yang meninggal karena HIV/AIDS pada tahun 1998, dan rumah sakit adalah
warisan hidup untuk pengabdiannya untuk menyediakan pengaturan perumahan di
San Fransisco dengan fokus pada perawatan medis dan dukungan emosional dan
spiritual.
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Gambar 2.21 Main Entrance Maitri AIDS Hospice
Sumber : Verderber, Refuerzo, 2006 : 160

Para Arsitek memilih untuk tidak secara radikal mengubah bangunan eksterior,
sehingga bangunan ini sesuai dengan rencananya.
Terdapat sebuah tangga naik ke tingkat utama,dan lift pada tingkat kedua
terdapat serambi berbatasan ruang utama dan ruang makan. Ruang ini memiliki
jendela menghadap ke halaman dengan ukiran bekas interior garasi mobil. Sebuah
kaca tinggi menghiasi interior koridor untuk membagi ruang halaman teras atas,
sehingga menciptakan dua 'kamar luar' dengan ukuran yang sama. Teras halaman
atas dipenuhi dengan tanaman dan bunga, yang biasa dirawat oleh para pasien.
Salah satu teras berisi air mancur. Kedua teras memiliki tempat duduk dan meja , dan
keduanya sepanjang tahun berfungsi sebagai kamar luar pada musim semi. Pintu
kaca dari koridor menyediakan akses ke ruang-ruang yang sering digunakan. Di luar
ruang tamu terdapat ruang makan dan dapur, yang terbuka agar pasien rawat inap
dapat menyiapkan makanan secara mandiri. Kantor administrasi dan ruang
bimbingan/konseling terletak di dekat ruang makan dan dapur. Lima dari lima belas
kamar pasien dapat melihat ke teras halaman. Kamar pasien dilengkapi dengan
perabotan perumahan. Tanaman menghiasi setiap kamar tidur rawat inap, dan karya
seni yang dipamerkan di sepanjang koridor dalam ruang kegiatan sosial, termasuk
ruang tamu, ruang makan, ruang meditasi.
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Gambar 2.22
Teras halaman atas Maitri AIDS Hospice.
Sumber : Verderber, Refuerzo, 2006 : 160

Ini adalah contoh inspiratif tentang bagaimana sebuah bangunan komersial nondescript dapat ditransformasikan berdasarkan perilaku dirumah kedalam tempat
rehabilitasi
2.9.1. Penerapan Teori Arsitektur Perilaku


Kemungkinan penerapan teori arsitektur perilaku dilakukan dengan memperhatikan 4
poin prinsip-prinsip arsitektur perilaku mampu berkomunikasi dengan manusia dan
lingkungan



Poin pertama ini akan diterapkan dalam fungsi dan simbol bangunan, skala dan
proposional, struktur dan bahan bangunan.



Dalam penerapan tema Desain Arsitektur Perilaku akan melakukan pedekatan
dengan gaya perancangan konsep modern yang berfikiran bahwa fungsi bangunan
mempengaruhi bentuk bangunan (Form follow fungsion). Pemilihan konsep ini
berdasarkan pemikiran bahwa bentuk bangunan Pusat Pendidikan Anak Autis



Berkebutuhan Khusus yang menyesuaikan fungsinya dapat menciptakan bentuk
bangunan yang berperan dalam kenyamanan pengguna. Menurut Francis D.K. Ching
dalam bukunya yang berjudul Bentuk, Ruang dan Susunannya (1999) menyebutkan
bahwa bentuk dasar bangunan secara umum ada tiga, yaitu segitiga, segiempat dan
lingkaran. Masingmasing bentuk meimiliki keunggulan dan kekurangan yang bisa
dimanfaatkan sesuai dengan kesesuaian dan fungsi suatu bangunan.
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Tabel 2.4 bentuk dasar bangunan

Bentuk

Kelebihan

Kekurangan

Segi tiga

(-) Bentuk stabil dan berkarakter

(-) Kurang eisien

(-) Mudah digabung menjadi bentuk geometris
lainnya.

(-) Fleksibelitas ruang kurang.
(-) Layout ruang sulit

(-) Orientasi ruang pada setiap sudut.
(-) Pengembangan ruang pada ketiga sisinya.

Segi empat

(-) Bentuk statis

(-) Orientasi

(-) Mudah dikembangkan kesegala arah.

ruang cenderung
statis.

(-) Orientasi ruang pada keempat sisi pembatasnya.
(-) Ruang memiliki efisiensi yang tinggi karena
mudah digabungkan dengan bentuk lain.
(-) Bentuk halus
(-) Orientasi ruang memusat dan statis.
Lingkaran

(-) Relative indah dilihat dari luar.

(-) Sulit dikembangkan
(-) Fleksibelitas ruang rendah.
(-) Sulit digabung dengan
bentuk lain.
(-) Layout ruangan sulit.

Sumber : Google

Dari tiga alternatif diatas, maka yang akan diterapkan kedalam perancangan projek
Pusat Pendidikan Anak Autis ini adalah bentuk dasar segi empat karena projek ini
menuntut ruangan-ruangan dengan layout statis dan efisien secara fungsi ruang,
sehingga dalam penataan ruangannya nanti lebih mudah dan tidak membingungkan
pengguna. Bentuk segiempat juga memaksimalkan pemanfaatan ruang sesuai dengan
konsep desain modern.
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2.10.

Tinjauan Studi Banding

2.10.1. SLB Negeri Semarang
a. Gambaran Umum
Sekolahh Luar Biasa Semarang merupakan sekolah negeri satu atap, dengan
akreditasi A, lokasinya berada di Jalan Elang Raya No 2, RT 01 RW VI Kelurahan
Mangunharjo Kecamatan Tembalang Kota Semarang. SLB satu atap merupakan
Lembaga penyelenggara SLB yang mengelola TKLB,SDLB,SMPLB dan SMALB
dengan seorang Kepala Sekolah

Gambar 2.24.
Danah Lokasi SLBN Semarang. Sumber : Google Maps

SLB N Semarang ini mempunyai tujuan khusus yaitu mengentaskan anak
berkebutuhan khusus dengan memberi pengetahuan dan keterampilan yang sesuai
dengan bakat dan potensi anak berkebutuhan khusus yang menjadi manusia beriman
dan bertakwa mampu hidup mandiri ditengah masyarakat
Pembelajaran

di

SLB

N

Semarang

didasarkan

dengan

mengembangkan

kecerdasan multiple intelegensi yang meliputi kecerdasan linguistik, kecerdasan
matematik, kecerdasan kinetic, kecerdasan interpersonal, kecerdasan music dan
kecerdasan natural
SLB N Semarang menerima anak berkebutuhan khusus dengan semua jenis
ketunaan yaitu A (tunanetra), B (tunarungu), C (Tunagrahita ringan), C1 (tunagrahita
sedang), D (Tunadaksa), G (Tuna ganda) dan autis dengan jumlah siswa 544 dan 196
diantaranya adalah anak cacat mental (autis dan down syndrome)
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Gambar 2.25
SLBN Semarang. Sumber : Dokumentasi Pribadi

Gambar 2.26
Danah SLBN Semarang. Sumber : Data SLB (Dokumentasi Pribadi)

Keterangan :
A: Gedung Kepala Sekolah, Tata Usaha dan Ruang Guru
B: Gedung Ruang Kelas Batik
C : Parkir Sepeda MotorGuru dan Karyawan
D. Gedung Keterampilan Otomotif, Kriya Kayu dan Tata Boga
E. Gedung kels C, Tata Busana, Perpustakaan kelas pengembangan dan computer
F : Kantin
G: Gedung Kelas Tunagrahita
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H : Gedung Kelas Tunagrahita
I : Gedung Kelas Tunadaksa / Studio Musik
J : Gedung Kelas / Studio Musik
K : Gedung Kelas Pegembangan, Kelas Tunanetra dan UKS
L : Gazebo
M : Gedung KelasTunagrahita dan Tunarungu / Tunawicara
N : Gedung Kelas Seni Tari
O : Gedung Kelas Tunagrahita
P : Gedung Kelas Tunagrahita
Q : Gedung Kelas Paud, TK, dan Tunarungu / Tunawicara
R : Gedung Kelas Autis
S : Gedung Tata Kecantikan
I : Asrama
II : Ruang Bina Diri
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b. Struktur Organisasi
Struktur Organisas Sekolsh Luar Biasa Negeri Semarang adalah sebagai berikut:
Tabel 2.4 Struktur Organisasi SLB

STRUKTUR ORGANISASI
Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Tengah
Balai Pengembangan Pendidikan Khusus
Tenaga Ahli dan Konsultan

Komite Sekolah

Kepala Sekolah

Koordinator Tata Usaha

Pusat Pendidikann Inkluusi
Klinik

Urusan Umum

Perpustakaan

Urusan Keuangan
Urusan Kepegawaian

Wakil Kepala Sekolah

Urusan Kurikulum

Urusan
Kesiswaan

Urusan
SasPras

Urusan Publikasi
dan kerjasama

Urusan Bengkel Kerja

Koordinator

A

B

B1

Autis

C

C1

Pengembangan

Sumber : SLB N Semarang
c. Jenis Kegiatan
Kegiatan utama yang ada di SLBN Semarang ini yaitu kegiatan belajar baik
akademik maupun keterampilam dam kegiatan terapi, ynag dilaksanakan pada
ruang-ruang khusus diantaranya :
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1. Ruang Kelas
Ruang kelas pasa SLB ini berbeda pada setiap jenis kegunaannya, terdapat
kelas dengan kapasitas 5 anak dan kapasitas 7 hingga 12 anak, ruang kelas
dilengkapi dengan meja kursi dan pendidikan lainnya, terdapat beberapa kelas,
antara lain:
a. Ruang kelas tuarunngu
b. Ruang kelas tunnanetra
c. Ruang kelas tunagrahita
d. Ruang kelas tunadaksa
e. Ruang kelas autis
2. Fasilitas Penunjang
Terdapat fasilitas penunjang untuk menunjanng kegiatas akademik siswa,
diantaranya :
a. Ruang perpustakaan
b. Laboratorium PAI
c. Sarana olah raga
d. Arena bermain
e. Asrama ( dalam asrama menampung semua jenis tuna, tanpa membedakan
jenis ketunaan
f.

Kantin

g. Toilet
h. Parkir
3. Ruang Terapi
Ruang terapi untuk ABK di SLB di SLBN ini terletak pada bangunan
BPDIKSUS namun masih dalam satu lingkup sekolah, terdapat beberapa ruang
untuk terapi ABK,diantaranya :
a. Terapi Okupasi
b. Terapi Wicara
c. Terapi Perilaku
d. Fisioterapi
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4. Ruang Keterampilan
Terdapat beberapa tempat fasilitas untuk menunjang kegiatan siswa dalam
mengasah keterampiilan yang dimiliki, runag-ruang tersebut diantaranya :
a. Ruang kelas batik
b. Ruang kelas kriya kayu
c. Kelas pengembangan dan komputer
d. Ruang seni tari
e. Ruang kecantikan
f.

Ruang keterampilan otomotif

g. Ruang tata boga
h. Studio music
i.

Ruang melukis

j.

Kelas keramik

k. Ruang kerajinan tangan
l.

Ruang tata busana

d. Aksesbilitas
Aksesibilitas untuk anak berkebutuhan khusus pada bangunan sekolah luar biasa
negeri Semarang ini sebagai berikut :
A. Ram
Pasa sisi samping bangunanm dari segi ukuran kelandaian dan perletakannya,
ram pada SLBN ini kurang aksessible
B. Tangga
Terdapat guiding path atau keramik bertekstur pada tangga bagia tengah, serta
lis pengamanan pada setiap ujung anak tangga
C. Guiding path atau keramik bertekstur
Diletakkan guiding patch di setiap koridor sekolah
D. Raling pada tembok
Perletakannya terdapat pada setiap koridor sekolah
E. Analisa kelebihan dan kekurangan dari segi arsitektur
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A. Kelebihan
1. Zona yag terpisah untuk setiap jenis ketunaan
2. Terdapat banyak fasilitas ruang untuk kegiatan ketrampilan
3. Terdapat aling serta guiding patch untuk membatu aksesbilitas tuna netra
4. Perbedaan pada desain toilet untuk masing-masing tuna
B. Kekurangan
1. Main entrance yang kurang jelas
2. Area zona parkir yang tidak aksessible
3. Zona ruang peruang yang tidak jelas menyulitkan penngunjung yang datang
4. Ruang belajar dan ruang keteramplilan tidak berada padda zoning yang
tepat
5. Ruang terapi yang terpisan pada bangunan BPDIKSUS
6. Tidak terdapat ruang tunggu yang jelas untuk orang tua murid, hanya
terdapat beberapa gazebo yang terletak di belakang bangunan dengan
memanfaatkan ruang yang tidak terpakai, ruang terbukan antara satu
bangunan dengan bangunan lainnya
7. Banyak terjadi penyimpangan ruang pada fungsi ruang seperti pada kantin
diarea

bawah

tangga,

hal

ini

sangat

mengganggu

sirkulasi

anak

berkebutuhan khusus
8. Sarana dan prassarana yang kurang terjamin seperti suasana kelas kurang
responsive dan minimnya sarana anak untuk bermain dan menyalurkan
kreatifitas
9. Bangunan asrama yang sangat tidak memadahi karena mamnfaatkan ruang
yang seharusnya memiliki fungsi ruangan untuk penjaga sekolah
10. Terdapat salura-saluran air yang tidak ditutup dan dapat membahayakan
terutama bagi penyandang tuna netra dan tuna daksa.

BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN
5.1.

Kesimpulan
Pusat Pendidikan Anak Autis merupakan salah satu sarana pendidikan anak
berkebutuhan khusus terutama untuk anak penyandang cacat autisme yang dikelola
oleh pihak swasta. Kota Semarang termasuk kota yang cukup maju dalam hal
pendidikan, dimana terdapat banyak fasilitas pendidikan dan layanan pendidikan yang
baik. Namun bagi penyandang autis masih belum terpenuhi disebabkan oleh fasilitas,
layanan pendidikan dan tenaga ahli yang terbatas. Maka sudah sepantasnya kota
Semarang memiliki pusat pendidikan bagi anak autis yang dapat mewadahi tumbuh
kembang anak. Meskipun sudah ada SLB (Sekolah Luar Biasa) untuk anak autis di
Semarang tetapi belum ada sekolah khusus untuk anak autis itu sendiri, serta
penyebaran SLB masih belum merata dan terbatasnya fasilitas dan layanan
pendidikan.

Autisme

bukan

salah

satu

golongan

cacat

mental,melainkan

keterlambatan perkembangan pada otak. Banyak sekali orang yang susah
membedakan cacat fisik ataupun cacat mental (tuna grahita) dengan autisme. Anak
autis membutuhkan sekolah khusus untuk anak autis itu sendiri karena treatment yang
tidak bisa disamakan dengan cacat mental lainnya dari pola pikir, perilaku dan lainlain.
Keberadaan sekolah autis berpengaruh dalam memberikan kenyaman dan
keamanan bagi peserta didik. Ketidak teraturan pada perkembangan otak, berasal dari
terganggunya sistem syaraf motorik, menjadikan anak mudah emosi dan tidak bisa
mengendalikan diri, sehingga memerlukan kebutuhan yang spesial (special needs).
Hal ini berkaitan dengan jarak pencapaian ke bangunan (sekolah/layanan pendidikan)
mudah dicapai, suasana yang tenang dan mudah diakses. Dengan demikian
mempermudah bagi pengguna bangunan,terkhusus bagi peserta didik (penyandang
autis) untuk melakukan segala aktivitas.
Lokasi tapak berada di jalan Gendong Raya, Tembalang Semarang, lokasi terseut
berdekatan dean fasilitas penddidikan, Dengan luas tapak kurang lebih 2,7 Ha dan
kondisi tapak yang relative datar sehingga memudahkan aksesbilitas anak
berkebutuhan khusus. Dengan batasan site utara adalah bangunan toko, timur adalah
pemukiman penduduk, selatan adalah agen taksi dan barat adalah Jalan Gendong
raya dan Sekolah Islam Darul Muwahidin Dengan persyaratan sesuai degan peraturan
daerah kota Semarang no 11 tahun 2004 tentang rencana detail tata ruang kota
(RTDRK) kota Semarang bagian wilayah VI (Kecamatan Tembalang).
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b. Tata guna lahan diperuntukan sebagai pusat kegiatan pendidikan skalaragional

c. Koefisien dasar bangunan (KDB) untuk fasilitas umum pendidikan adalah 40 %
d. Kegiatan bangunan 4 lantai.
e. Koefisien lantai bangunan (KLB) 1,6
f.

Garis sepadan bangunan (GSB) 29 meter karena berada di jalan arteri sekunder.

5.1.1. Pendekatan Fungsional
Bangunan ini direncanakan berdasarkan 5 studi aktivitas yang terdiri dari
kegiatan utama, kegiatan pengelola kegiatan penunjang, kegiatan pengunjung
dan kegiatan servis. Dari keseluruhan ruang tersebut diketahui besar 9,360,686
m2, selain itu kelopok ruang tersebut memlaui proses sirkulasi ruang untuk
menghasilkan zoning
5.1.2. Pendekatan kontektsual
Lokasi tapak berada di jalan Gendong Raya, Tembalang Semarang, lokasi
terseut berdekatan dean fasilitas pendidikan, Dengan luas tapak kurang lebih
2,7 Ha dan kondisi tapak yang relative datar sehingga emudahkan aksesbilitas
anak berkebutuhan khusus.
Hasil analisis mengenai kondisi tapak sebagai berikut:
Konsep pencapaian tapak yang direncanakan pada bangunan pusat
pendidikan anak autis di Semarang ini adalah main entrance utama yang
diperuntukan untuk pejalan kaki da entrance untk servise serta keadaan
darurat.
Aksesibilitas tapak dibagi menjadi dua, yaitu :
1. Sirkulasi kendaraan
Sirkulasi kendaraan diarahkan pada area drop-off, dengan element
pembentuk sirkulasi kendaraan berupa paving maupun tanaman
2. Sirkulasi pejalan kaki
Jalur pejala kaki berupa pedestrian di desain untuk menghindari
terjadinya cross antara pejalan kaki dengan kendaraan.
Dalam menentukan arah orientasi bangunan terdapat beberapa
pertimbagan sebagai berikut :
1. Kondisi lingkungan, sangat berpengaruh pada arah orientasi
karena dengan memperhatikan kondisi lingkungan tapak bangunan
yang dirancang, maka akan terciptakan keselarasan lingkungan
dalam satu kawasan.
2. Kondisi klimatologis, berpengaruh pada tingkat pencahayaan
bangunan, yang di dasarkan pada sirkulasi dan arah penyinaran
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matahari. Pertimbangan orientasi klimatologis kurang dapat
dijadikan standar yang tepat, karena sebagai antisipasi dapat
dilakukan berbagai cara, antara lain dengan pemasangan kaca
tabir surya dan pengurangan sudut dating sinar matahari.
3. Terhadap jalan utama pada tapak bangunan, dengan
mempertimbangkan pencapaian utama, maka orientasi bangunan
dihadapkan pada jalan utama.
A. Aspek teknis
Terdapat 3 bagian system struktur pada bangunan, yaitu :
Sub Structure
Struktur pondasi menggunakan pondasi footplat
lajur

batu

kali.

Pondasi

footplat

dan pondasi

digunakan

karena

mempertimbangkan ketinggian bangunan yang akan direncanakan
yaitu pusat pendidikan anak autis di Kota Semarang yang relatif
rendah serta mempertimbangkan kondisi tanah yang relatif baik.
Mid Structure
Bangunan ini merupakan fasilitas pendidikan sehingga diperlukan
struktur

badan yang kuat dan aman untuk menompang beban

pengguna bangunan, fasilitas bangunan maupun bangunan itu sendiri.
Bagian struktur ini menggunakan struktur rangka kuku (ring frame
structure) dna struktur dindinh rangka geser (frame shear wall
structure)
Upper Structure
Bangunan ini merupakan bangunan fasilitas pendidikan yang
lokasinya

berada

pada

lokasi

pendidikan

dan

pemukiman.

Penggunaan struktur atap nantinya akan menyesuaikan dengan
lingkungan, sehinga digunakan alternative struktu konstruksi baja
IWF, konvensional ataupun space frame
B. Sistem Kinerja
Berdasarkan aspek kinerja, didapatkan system utilitas yang
bekerja pada bangunan Pusat Pendidikan Anak Autis beserta asumsi
kebutuhannya

seperti

kebutuhan

air

bersih,

listrik,

penghawaan,pencahayaan keamanan, jaringan internet,dll.
C. Aspek Arsitektural
Pada aspek arsitektural didapatkan dari orientasi bangunan,
konsep gubahan massa, material yang digunakan, pemilihan warna
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bangunan, dan lain-lainnya yang berhubungan dengan pendekatan
desain yang dilakukan.
Gubahan

massa

bangunan

direncanakan

penngelompokan aktifitas pengguna dan

mengukuti

fungsi bangunan. Massa

direncanakan dengan bentuk-bentuk geometri seperti bentuk persegi
dan lingkaran. Bentuk massanya terkesan mengesankan, terbuka,
mengayomi, nyaman, namun tetap tegas dan terbuka. Akan tetapi
tetap memperhatikan keamanan dan kenyamanan bagi pengguna
ruang terutama anak autis yang memiliki karakter khusus pada
perilakunya.
Meminimalisirkan sudut pada bangunan agar dapat mengurangi
resiko anak autis

terbentur pada sudut. Mengurangi koridor atau

selasar sebagai penghubung ruang dan jangan sampai terlalu
panjang. Untuk itu penghubung ruang lebih diutamakan ruang
bersama seperti hall atau plaza.
Warna massa bangunan merupakan warna yang bersidat
ccerah/hangat enerjik namun tetap terkesan santun. Fasade dipilih
simple dan non formal sehingga dapat ,emkkadi kesan yang tidak
kaku. Pemanfaatan massan perlu memperlihatkan kesinambungan
dan koneksi anata banguan untuk mempermudah pencapaian ke
bagunan.
5.2.

Saran
Berdasarkan

kesimpulan

di

atas,

penulisan

dapat

disarankan

dalam

merencanakan dan merancang sebuah pusat pendidikan anak autis di Semarang
dengan pendekatan desain arsitektur perilaku nentinya berpedoman terhadap aspek
perancangan dan perencanaan arsitektur. Aspek ersebut yaitu aspek fungsional,
aspek kontekstual, asek teknis, aspek kinerja dan aspek arsitektural. Selama
berpedoman terhadap aspek tersebut proses desain akan sesuai dengan harapan.
Ada beberapa hal yang perlu diperhatika di dala aspek tersebut, diantaranya yaitu :
a. Klasifikasi bangunan yang akan dibangun
b. Standarisasi dan persyaratan ruang yang digunakan
c. Perlu dilakukan studi banding lebih detail
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