Program Pendidikan Individual Bagi Anak Autis Tentang Mandi
Oleh: Niken Widiastuti

I.

Pendahuluan
Pendidikan memiliki peran yang tidak penting dan sangat strategis bagi
perkembangan dan perwujudan diri seseorang karena sangat menentukan
masa-masa

perkembangan

selanjutnya.

Pendidikan

Luar

Biasa

adalah

pendidikan yang khusus diselenggarakan bagi peserta didik yang menyandang
kelainan fisik dan/atau mental (Peraturan Pemerintah (PP) No. 72/1991).
Sebenarnya seorang anak autis sama dengan anak normal lainnya karena
mereka memiliki kebutuhan-kebutuhan dasar yang sama dan kebutuhankebutuhan lainnya yang tertentu, hanya karena akibat dari gangguan proses
perkembangan yang mereka alami. Sehingga mereka memerlukan pelayanan
untuk kebutuhan-kebutuhan yang lebih kompleks. Salah satu dari berbagai
bentuk pelayanan pendidikan yang berusaha untuk memenuhi kebutuhan anak
autis adalah Individualized Education Program (Program Pendidikan Individu)
(Wall, 1993).
Program ini adalah suatu program yang dikhususkan untuk anak autis sesuai
dengan kebutuhan-kebutuhannya secara spesifik yang dilakukan oleh seseorang
(ayah, ibu, kakak, atau keluarga anak autis) yang melaksanakan dan tentunya
juga

mengkomunikasikan

program

ini

kepada

individu

yang

akan

melaksanakannya. Oleh karena waktu yang cukup lama dan mungkin tidak
mudah melaksanakan program ini, maka seluruh keluarga yang akan terlibat
harus termotivasi dengan baik, dan menyediakan waktu secara sukarela. Semua
yang terlibat harus menyadari sepenuhnya tentang apa, mengapa dan
bagaimana autisma itu ditangani. Mereka harus menangani anak mulai anak
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bangun pagi sampai anak tidur kembali, karena anak ini tidak boleh berada
sendirian dan harus selalu ditemani secara interaktif. Hanya dengan demikian
kita dapat mengisi kekurangan perilakunya dan menghilangkan perilaku
buruknya, serta menjadikannya “normal” kembali.
Pada prinsipnya cara pendekatan dan penyampaian program kepada anak
harus selalu memperhatikan kehangatan yang berdasarkan kasih yang tulus,
tanpa marah dan tegas tapi lembut serta selalu memotivasi anak.
Untuk menciptakan suasana kondusif dalam mendidik anak, prinsip
hubungan antar individu ini sebaiknya dilaksanakan dalam setiap individu di
dalam rumah, dan bukan hanya dengan anak. Cara berhubungan antara suamiistri, istri dengan orangtua/mertua, orangtua dengan pembantu rumah tangga,
ataupun dengan para tetangga, dapat memberikan contoh kepada anak. Di
samping sebagai contoh bagi anak, juga akan tercipta suasana rumah tangga
yang harmonis serta damai. Suasana yang penuh kehangatan dan kedamaian
merupakan salah satu persyaratan bagi proses belajar-mengajar yang baik
(Handojo, 2009).
Kasus dalam hal ini adalah tergolong pada karakteristik anak autis dengan
taraf inteligensi mild dengan skor inteligensinya adalah 65. Keterampilan yang
perlu dilatih adalah yang dapat dengan cepat membantu kegiatannya dalam
kegiatan sehari-hari sehingga dapat mengejar ketinggalannya di dalam proses
mandi dengan cara yang baik dan benar sehingga anak autis ini dapat
mengurangi gradasi hidup dengan dunianya sendiri dan mulai dapat melihat dan
memahami bahwa selain dunianya sendiri masih ada dunia orang lain dan
lingkungan yang mencintainya.
Berdasarkan hal tersebut, penulis tertarik untuk memilih program belajar
mandi yang baik dan benar dengan harapan tentunya klien dalam kasus ini
sesudah mendapatkan pelatihan akan menjadi lebih mandiri dan menyadari
bahwa dia memiliki keluarga yang mengasihi dan mencintai.
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II. Pembahasan
A. Pengertian Anak Autis
Autisma berasal dari kata “auto” yang berarti “sendiri”. Dan kata
tersebut secara awam dapat dengan mudah diartikan anak yang sikapnya
sangat mengarah kepada dirinya sendiri karena apapun sebabnya. Autis
anak-anak adalah awal dari gangguan perkembangan, yang terjadi akibat
interaksi antara faktor-faktor keturunan dan lingkungan (Monks, 1989).
Istilah autisma baru diperkenalkan sejak tahun 1943 oleh Leo Kanner,
sekalipun kelainan ini sudah ada sejak berabad-abad yang lampau. Dahulu
dikatakan autisma merupakan kelainan seumur hidup tetapi kini ternyata
autisma masa kanak-kanak ini dapat dikoreksi. Tata laksana koreksi harus
dilakukan sedini mungkin, sebaiknya jangan melebihi 5 tahun karena
perkembangan otak anak akan sangat melambat. Usia paling ideal adalah 23 tahun, karena pada usia ini perkembangan otak anak berada pada tahap
paling cepat.
B. Penyebab Anak Autis
Banyak pakar sepakat bahwa pada otak anak autisma dijumpai suatu
kelainan. Ada tiga lokasi di otak yang ternyata mengalami kelainan neuroanatomis. Tetapi sebabnya sampai timbul kelainan ini memang belum
dapat dipastikan. Banyak teori diajukan oleh pakar. Mulai dengan
penyebab

genetika

(faktor

keturunan),

infeksi

virus

dan

jamur,

kekurangan nutrisi dan oksigenasi, serta akibat polusi udara, air dan
makanan. Diyakini

bahwa gangguan tersebut terjadi pada fase

pembentukan organ-organ yaitu pada usia kehamilan antara 0-4 bulan.
Organ otak sendiri baru terbentuk pada usia kehamilan setelah 15
minggu.
Dari beberapa penelitian ditemukan fakta bahwa adanya kelainan
anatomis pada lobus parietalis, cerebellum dan sistem limbiknya. 43 %
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penyandang autisma memiliki kelainan pada lobus parietalis otaknya
yang menyebabkan anak acuh/tidak peduli pada lingkungannya. Kelainan
pada otak kecil (cerebellum) yaitu yang bertanggung jawab atas proses
sensoris, daya ingat, berpikir, bahasa, dan proses atensinya. Kelainan
pada sistem limbiknya yang mengakibatkan terjadi gangguan fungsi
kontrol terhadap agresi dan emosi. Anak kurang dapat mengendalikan
emosinya, seringkali terlalu agresif atau sangat pasif.
Faktor genetika diperkirakan menjadi penyebab utama dari gangguan
autisma. Adanya kelainan kromosom namun kelainan itu tidak berada
pada kromosom yang selalu sama. Namun penelitian masih terus
dilakukan sampai saat ini.
Banyak faktor pemicu lain yang berperan pada timbulnya gejala
autisma yaitu saat kehamilan 0-4 bulan. Adanya infeksi (toksoplasmosis,
rubella,dsb),

logam

berat,

zat

adiktif,

alergi

berat,

obat-obatan,

perdarahan berat, dsb. Pada proses kelahiran yang lama dimana terjadi
gangguan nutrisi dan oksigenasi pada janin.
Masih ada suatu kelainan yang disebut sebagai Sensory Interpretation
Errors yang juga menyebabkan terjadinya gejala autisma. Rangsangan
sensoris yang berasal dari reseptor visual, auditori dan taktil, mengalami
proses yang kacau di otak anak, sehingga timbul persepsi yang kacau
atau

berlebihan

yang

pada

akhirnya

menyebabkan

timbulnya

kebingungan dan ketakutan pada anak. Akibatnya anak menarik diri dari
lingkungan yang ‘menakutkan’ tersebut.
Jadi dengan makin banyak ditemukan berbagai penyebab tersebut,
menyebabkan penanganan autisma tidak lagi sesederhana seperti
semula sehingga banyak disiplin profesi yang perlu dilibatkan, seperti ahli
laboratorium, ahli keracunan logam berat, ahli gizi tertentu, para psikolog,
dsb.
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C. Karakteristik anak autis
o

Selektif berlebihan terhadap rangsang

o

Kurangnya motivasi untuk menjelajahi lingkungan baru

o

Respon stimulasi diri sehingga mengganggu integrasi sosial

o

Respon unik terhadap imbalan (reinforcement), khususnya imbalan
dari stimulasi diri. Anak merasa mendapat imbalan berupa hasil
penginderaan terhadap stimulasi dirinya, baik berupa gerakan berupa
maupun suara. Hal ini menyebabkan anak autis selalu mengulang
perilakunya secara khas.

Perilaku autistik digolongkan dalam 2 jenis, yaitu perilaku yang eksesif
(berlebihan) dan perilaku yang defisit (berkekurangan). Yang termasuk
perilaku eksesif adalah hiperaktif dan tantrum (mengamuk) berupa
menjerit, menyepak, menggigit, mencakar, memukul, dsb. Kadang sering
terjadi anak menyakiti diri sendiri (self abuse). Perilaku defisit ditandai
dengan gangguan bicara, perilaku sosial kurang sesuai (misalnya naik
kepangkuan ibu bukan untuk kasih sayang tapi untuk mengambil atau
meraih sesuatu), defisit sensoris sehingga dikira tuli, bermain tidak benar
dan emosi yang tidak tepat, misalnya tertawa tanpa sebab, menangis
tanpa sebab dan melamun.
Tata laksana perilaku diarahkan untuk menekan kelainan perilaku ini
baik yang eksesif maupun yang defisit, dan sekaligus menggantikannya
dengan perilaku yang dapat diterima masyarakat umum.
Untuk deteksi dini bagi orangtua, hendaknya mewaspadai gejala-gejala
berikut:
 Anak usia 30 bulan belum dapat bicara untuk komunikasi
 Hiperaktif dan tidak peduli/cuek kepada orangtua dan orang lain
 Tidak bisa main dengan teman sebayanya
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 Ada perilaku aneh yang diulang-ulang.
Segeralah konsultasikan kepada dokter spesialis jiwa anak atau psikolog atau
bawalah ke institusi yang menangani autisma agar dapat segera mengambil
langkah cepat dan tepat (Handojo, 2003).
D. Penanggulangan Anak Autis
Kebanyakan anak autis akan terus memerlukan bantuan selama
hidup mereka jika tidak segera ditanggulangi dengan cara mendidiknya,
mengasuh serta merawatnya dengan baik. Karena bagi mereka dunia adalah
suatu tempat yang membingungkan.
Oleh karena itu penanggulangannya adalah dengan memberikan
pendidikan dan pengasuhan serta perawatan yang penuh kasih sayang,
konsekuen, tidak kenal lelah dalam waktu yang cukup lama karena anak autis
memerlukan banyak perhatian. Komunikasi yang rutin, terang dan nyata serta
perubahan lingkungan mereka ditunjang lagi dengan pengertian dari berbagai
pihak

masyarakat akan membantu mereka untuk memanfaatkan sebaik-

baiknya potensi yang ada pada dirinya serta dapat pula meningkatkan
sebesar mungkin kualitas hidup mereka (NSW, of Autistic Association, 1996).
Agar pengobatan untuk penyembuhannya berhasil dengan baik, anakanak autis ini perlu dikenal secara pasti riwayat hidupnya dari masa konsepsi
awal sampai saat ini. Teknik modifikasi perilaku sangat baik untuk diterapkan,
agar anak autis lebih pandai berkomunikasi serta berinterkasi dengan orang
lain dan memperbaiki tingkah lakunya yang sering dianggap aneh (Abdul
Jalil,1990). Orangtua anak-anak autis sebaiknya dapat pula berkomunikasi
dengan sesama orangtua orangtua yang memiliki anak autis untuk
berbincang-bincang tentang masalah-masalah yang mereka hadapi seharihari.
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E. Identifikasi kasus
1. Kondisi Internal: Subyek seorang laki-laki berusia 4 tahun, anak ke 3 dari
tiga bersaudara. IQ 67 berarti inteligensi sedikit di bawah rata-rata,
berada pada taraf mild. Kondisi fisik proporsional, rambut agak ikal warna
hitam, dan kulit kuning langsat. S berjalan dengan cara menjinjitkan
kakinya dan sering mengepak-ngepakkan tangan kanan dan kiri secara
bersamaan. S dapat berkomunikasi dengan sederhana, meskipun ada
beberapa kata yang tidak jelas artikulasinya jika S mengucapkannya.
Perbendaharaan katanya tidak banyak dan hanya sepatah atau dua
patah kata yang diucapkan ketika menjawab pertanyaan, tapi seringkali
tidak mau menjawab. S sering memalingkan muka ke arah lain dan tidak
mau kontak mata.
2. Kondisi eksternal
Berdasarkan hasil pengamatan penulis waktu berkunjung ke rumah S,
keluarga ini tergolong kepada keluarga ekonomi sedang. S memiliki dua
kakak yang masih bersekolah di SMU dan SMP. Jarak kelahiran S
dengan dua kakak kedua terbilang jauh sekitar 9 tahun. Sewaktu Ibu S
hamil dan melahirkan dalam kondisi yang normal dengan berat badan 3,2
Kg, panjang 50 Cm dengan kondisi persalinan yang normal. S tinggal di
lingkungan yang baik meskipun tidak mewah. Lingkungan yang bersih
dan masyarakat di sekitar yang ramah.
Hubungan S dengan keluarganya cukup baik. Ibu yang memberikan kasih
dan sayang yang sama pada semua anak-anaknya serta menanamkan
kemandirian kepada semua anaknya termasuk terhadap S. S senang
bergaul dengan teman-teman di lingkungan rumah, tetapi Ibu S selalu
cemas jika S keluar rumah karena S selalu merebut mainan temannya
dan sering menangis meraung-raung jika mainannya dikembalikan
kepada temannya, sehingga S sering dilarang keluar rumah oleh Ibunya.
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S paling menyukai film kartun dan senang jika diajak jalan-jalan tetapi hal
ini jarang dilakukan karena S sering mengamuk jika permintaannya tidak
dikabulkan. S lebih dekat dengan Ayahnya karena selalu berlebihan
menyayangi S bahkan sering menimbulkan kecemburuan dari kakakkakak S. Sedangkan Ibunya berusaha adil dan tidak pilih kasih kepada
anak-anaknya. Keperluan sehari-hari S dibantu oleh orangtua dan
saudara-saudaranya, termasuk mandi. S belum bisa mandi sendiri dan
sering malas mandi.

F. Program Pendidikan Mandi
1. Tujuan
a. Tujuan Instruksional Umum
Anak autis mampu melakukan mandi sendiri dengan baik dan benar
sehingga anak diharapkan dapat lebih mandiri dan tidak bergantung
lagi kepada orangtua dan saudara-saudaranya.
b. Tujuan Instruksional Khusus
Anak autis lebih mengenal perlengkapanmandi dan anak autis dapat
melakukan mandi dengan baik dan benar yang merupakan kegiatan
rutinitas sehari-hari yang dapat dilakukannya.
2. Materi
a. Memperkenalkan dan menjelaskan apakah kamar mandi dan fungsi
serta manfaat secara sederhana dengan menggunakan bahasa yang
juga sederhana.
b. Alat-alat yang diperlukan untuk mandi dan cara menggunakannya.
c. Alat untuk menggosok gigi.
d. Diperkenalkan alat tempat menyimpan pakaian.
e. Diberi pengetahuan tentang mandi sendiri dengan baik, seperti
membuka baju di tempat yang tertutup dan terlindung sehingga tidak
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terlihat oleh orang lain dan menyiapkan handuk untuk digantungkan
pada tempat yang ada di kamar mandi, cara memegang gayung,
menyikat gigi, menyabun badan dan anggota tubuh lainnya serta
membilas kembali samapai bersih.
3. Alat
Alat-alat yang digunakan dalam program ini adalah:
a. Kamar mandi
b. Baju pengganti
c. Handuk
d. Sikat gigi
e. Pasta gigi
f.

Gayung/timba

g. Sabun
h. Shampoo
i.

Air

4. Metode
a. Direct Instruction
b. Demonstration
c. Imitation
5. Waktu
a. Dilakukan setiap waktu mandi, yaitu dua kali dalam sehari, minimal 1
x sehari @ 15/20 menit.
b. Pelaksanaannya selama tujuh hari (seminggu) dapat ditambah jika
kemajuannya lambat sekali.
6. Tempat: Ruang kamar mandi di rumah S.
7. Pelaksanaan
Pada pelaksaan program ini penulis berdiskusi dengan keluarga S dan
disesuaikan dengan kondisi dari keluarga dan kondisi S sendiri. Program
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ini dilaksanakan oleh Ibu S dan kadang Ayah S juga menikuti program ini.
Penulis dalam hal ini juga mengikuti beberapa kali program latihan ini.
G. Teknik Pelaksanaan Program
Langkah-langkah pelaksanaan pelatihan dalam program ini adalah sebagai
berikut:
1. Perkenalkan peralatan yang diperlukan untuk mandi seperti gayung,
sabun, sikat gigi, pasta gigi, handuk, letak kran, dan lain sebagainya.
Begitu pula tempat mengambil peralatan itu serta cara mengambil
peralatan tersebut.
2. Perlihatkan dan informasikan cara peralatan mandi dapat diambil dari
tempatnya.
3. Bawa anak autis ke kamar mandi, dan perkenalkan kepadanya fungsi dari
bak mandi, gayung, dan seterusnya.
4. Setelah anak autis mengerti tentang hal-hal yang telah dijelaskan, maka
berilah contoh bagaimana caranya mengambil air, dan bagaimana
caranya mengguyurkan air ke badannya.
5. Setelah anak autis siap untuk mandi maka anak tersebut diminta untuk
mencoba melakukan contoh pada tahap 4.
6. Jika anak tersebut mengalami kesulitan pada tahap 5, berilah contoh
kembali bagaimana caranya mengguyurkan air ke badan. Terus
memintanya mengulangi kembali contoh tersebut.
7. Jika anak autis ini tidak lagi mengalami kesulitan perhatikan bagaimana
caranya menyikat gigi yang diawali dengan cara mengambil pasta giig
dan meletakannya di bulu sikat gigi.
8. Pada tahap ini jika anak kelihatan sudah mengerti, minta ia mencoba
untuk melakukan menyikat gigi.
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9. Jika anak tidak mengalami kesulitan pada tahap ini, contohkan pula
bagaimana membersihkan mulut dan sikat gigi dari pasta gigi yang telah
digunakan.
10. Langkah berikutnya jika pada tahap 9 anak tidak mengalami kesulitan,
teruskan dengan bagaimana menyabun badan. Awalnya perlihatkan cara
mengambil sabun, cara memegang sabunnya, dan bagaimana menyabun
badan.
11. Jika anak sudah mengerti, minta anak untuk mencoba melakukannya.
12. Jika anak sudah lancar pada tahap ini, perlihatkan pula bagaimana cara
membersihkan badan dari sisa-sisa sabun.
13. Jika anak lancar dalam mencoba dan tidak mengalami kesulitan pada
tahap 12, perlihatkan bagaimana cara mengeringkan badan dengan
handuk yang diambil dari gantungan handuk.
14. Bila anak sudah lancar melakukan tahap 13, perlihatkan kepada anak
bagaimana cara meletakkan handuk kembali di tempat gantungan.
15. Bila anak sudah mengerti, mintalah ia untuk mencoba melakukannya.
16. Jika pada tahap 15 anak tidak menemui kesulitan, perlihatkan pula
bagaimana mengambil pakaian pengganti (jas mandi) dari gantungan.
17. Terakhir jika anak tidak mengalami kesu;itan pada tahap 16, perlihatkan
bagaimana anak ke luar kamar mandi dengan memakai jas mandi dan
langsung menuju ke kamar tidur untuk berganti pakaian yang bersih.
Pada hari-hari berikutnya, S diminta melakukan hal yang sama sesuai dengan langkah
diatas, yaitu:
 Minta anak untuk mengambil alat-alat dan perlengkapan kamar mandi.
 Minta klien segera untuk ke kamar mandi.
 Minta anak membuka pakaian dan meletakkan pada tempat gantungan pakaian.
 Minta anak mandi dan sikat gigi sesuai dengan cara yang sudah diajarkan.
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 Minta anak mengeringkan badan dan meletakkan kembali handuk di gantungan
pakaian.
 Minta anak memakai baju pengganti (jas mandi).
Hal-hal penting yang harus diperhatikan oleh seorang pelatih dalam melatih anak autis
untuk mandi dalam menunjang program pelatihan adalah:
 Pelatih sebaiknya mengeri dan memahami tentang fase-fase, ciri-ciri maupun
tugas-tugas perkembangan anak dan perhatikan pula IQ anak.
 Hadapilah anak dengan lemah lembut dan penuh kasih sayang. Berilah
kesempatan anak untuk mengalami dan menikmati serta berusaha dengan
mencobanya sendiri tanpa bantuan orang lain. Serta berikan support pada saat
yang tepat.
 Hadapi anak autis dengan kesabaran dan gunakan strategi untuk mengarahkan
konsentrasinya dengan apa yang kita harapkan darinya. Jika anak sulit dialihkan
perhatiannya

dari

dunianya

sendiri,

hendaknya

jangan

memaksa

dan

menghukum anak agar dapat mengulangi kembali. Biarkan anak merasa senang
ketika melakukan latihan ini dan anak memiliki keinginan untuk melakukannya
sampai selesai.
 Jika

situasinya

memungkinkan,

libatkan

anak

untuk

berdiskusi

sambil

menjelaskan hal-hal yang harus dilakukannya juga ketika anak di kamar mandi.
Janga bosan untuk menanyakan tentang perasaannya ketika melakukannya.
 Tetaplah menjalin hubungan yang baik dengan anak dan selalu ingan bahwa
setiap anak memiliki keunikan sendiri.
Setelah pelatihan seminggu sesuai jadwal yang telah ditentukan, maka dilakukan
evaluasi terhadap proses dan hasil dari program ini. Dan dari program ini hal yang
paling penting adalah bagamana proses tersebut dilakukan. Program ini dikatakan
berhasil jika anak dapat melakukan kegiatan mandi dengan baik dan benar tanpa
bantuan dari orang lain.
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