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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1.      Latar Belakang Permasalahan Magang 

  Seorang psikiater dari Amerika Serikat bernama Kanner 

mengidentifikasikan autisme sebagai gangguan perkembangan(Djohan, 2006). 

Ia mengatakan anak-anak autis secara fisik normal, tetapi menunjukkan 

gangguan prilaku, menjauhkan diri dari sosial, dan menyendiri secara ekstrim. 

Anak-anak berkebutuhan khusus seperti autis bukan berarti memiliki IQ yang 

rendah. Ada anak-anak autis yang bisa melanjutkan pendidikannya hingga 

perguruan tinggi. Anak-anak autis juga memiliki kemampuan yang sangat 

baik di bidang-bidang tertentu, seperti musik, matematika, dan menggambar. 

   Salah satu hambatan yang paling mendasar pada anak autis adalah 

hambatan untuk berkomunikasi. Semua anak autis mempunyai kesulitan 

untuk mengerti dan berkomunikasi dengan bahasa. Walaupun seorang 

individu dapat mendengar dengan jelas saat anak autis berbicara, sebenarnya 

anak autis tersebut mengalami kesulitan untuk memproses dan mengerti arti 

dari suara yang sedang dikatakan. Rata-rata 40%-50% anak autis tidak pernah 

berbicara, sedangkan yang lainnya mengalami echolalia atau mengulang kata 

atau suara yang didengar dari orang lain. 

   Salah satu penghambat anak-anak penyandang autis untuk berbicara 

adalah keterhambatan perkembangan oral motor. Pada anak yang belum bisa 
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berbicara, penanganan awal yang dilakukan ialah mengaktifkan fungsi oral 

motornya. Permasalahan dalam kemampuan berbicara pada anak autis 

biasanya ditangani dengan terapi wicara. Anak-anak tersebut dilatih dalam hal 

oral-motor, pengucapan, dan artikulasi (Tarigan, 2010). 

   Terapi wicara tentu sangat membantu dalam mengembangkan 

kemampuan berbicara, namun ada alternatif lain yaitu terapi musik. Terapi 

musik dapat mengajarkan keterampilan berbicara pada anak autis dengan cara 

yang lebih menyenangkan terlebih banyak anak autis yang kemampuan 

musikalnya sangat baik. 

   Kegiatan magang ini ingin menguji apakah terapi musik efektif untuk 

meningkatkan kemampuanberbicara pada ank autis. 

 

1.2.Tujuan Pelaksanaan Magang 

Tujuan umum dari kegiatan magang ini adalah sebagai berikut: 

1) Memperoleh gelar S.Sn di Jurusan Seni Musik, Universitas Pelita 

Harapan. 

2) Mengaplikasikan ilmu dalam terapi musik yang sudah dipelajari di 

Jurusan Seni Musik Universitas Pelita Harapan selama empat tahun dalam 

terapi musik. 
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Adapun manfaat yang didapat, yaitu: 

Manfaat untuk peneliti: 

1) Sebagai sarana untuk mempersiapkan diri sebelum memasuki dunia kerja 

yang sesungguhnya bagi penulis. 

2) Sebagai sarana untuk menguji serta memperluas keterampilan dan 

kreativitas dalam bekerja. 

Manfaat untuk mahasiswa terapi musikUniversitas Pelita Harapan: 

1) Pelaksanaan magang ini diharapkan dapat menambah jaringan untuk 

bekerja sama dengan sebuah institusi khususnya sekolah untuk anak 

berkebutuhan khusus. 

2) Sebagai pengetahuan baru untuk mahasiswa terapi musik mengenai anak 

penyandang autisme dan penanganan terapi musik untuk meningkatkan 

kemampuan bicara pada anak autis. 

Manfaat untuk klien: 

1) Klien dapat meningkatkan kemampuan dasar dalam berbicara, 

kemampuan produksi suara, dan kemampuan melafalkan suku kata 

dengan cara yang lebih menyenangkan, yaitu musik. 

2) Klien dapat mengembangkan bakat dalam musik seperti bernyanyi dan 

melihat minat klien dalam musik selama mengikuti sesi terapi musik. 

Manfaat untuk masyarakat: 

1) Hasil dari pelaksanaan magang diharapkan dapat dijadikan sebagai satu 

referensi untuk sekolah, lembaga, maupun perorangan yang ingin 
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mengetahui atau mempelajari efektivitas terapi musik dengan anak-anak 

autis yang mengalami gangguan dalam perkembangan bicara. 

 

1.3.      Perumusan dan Pembatasan Masalah Magang 

 Adanya latar belakang seperti yang telah dituliskan di atas, penulis 

berpedoman pada perumusan masalah, yaitu: 

“Apakah terapi musik dapat meningkatkan kemampuan berbicara pada anak 

penyandang autis?” 

 Berdasarkan perumusan masalah di atas, maka pembatas masalah 

yang digunakan selama kegiatan magang ini adalah: 

1) Autisme merupakan salah satu ketidakmampuan yang mempengaruhi 

perkembangan dalam kehidupan yang biasanya muncul pada anak berusia 

tiga tahun. Menurut DSM-IV ada beberapa kriteria seorang anak dikatakan 

menyandang autis: 

a) Ketidakmampuan dalam interaksi sosial. 

b) Adanya hambatan dalam berkomunikasi. 

c) Perilaku yang berulang, ketertarikan dan kegiatan yang terpola. 

2) Kemampuan berbicara yang dimaksud dalam penelitian ini meliputi: 

a) Kemampuan untuk mengontrol otot mulut yang berupa: 

1)) Klien dapat menutup mulut dengan penuh. 

2)) Klien dapat memperlihatkan rentang gerakan penuh ketika 

tersenyum, membuka, dan mengerutkan mulut. 

b) Kemampuan untuk memproduksi  suara yang berupa: 
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1)) Klien dapat mentoleransi untuk meletakkan alat tiup di bibir. 

2)) Menghasilkan suara sesuai isyarat, selama satu detik atau kurang, 

dan lebih dari satu detik. 

c) Kemampuan untuk melafalkan suku kata yang berupa: 

1)) Klien mampu untuk melafalkan huruf vokal. 

2)) Klien mampu untuk melafalkan suku kata yang didahului huruf 

“B”, “C”, “D”, dan “K”. 

3) Subyek penelitian yang dimaksud ialah siswa-siswi Talitakum School and 

Therapy mulai dari kelas 2 SD hingga 6 SD yang telah didiagnosa 

menyandang autisme. Secara khusus, siswa yang dipilih adalah siswa-

siswi yang mengalami kesulitan dalam berbicara terutama dalam 

melafalkan suku kata tertentu. 

4) Terapi musik adalah suatu penanganan terapi yang dilakukan oleh terapis 

musik dengan menggunakan media musik terhadap anak autis yang 

dilakukan secara individu satu minggu sekali dalam waktu 60 menit. 

Terapi akan dilakukan dalam bentuk aktivitas musik dan ritme, bernyanyi, 

serta memainkan alat musik tiup. 

Selain mengadakan kegiatan magang dan menjadi terapis musik di 

Talitakum School and Therapy, tugas dan tanggung jawab lain yang harus 

dilakukan pemagang ialah mengembangkan suatu program di luar 

penanganan terapi musik. Program tersebut adalah program pengembangan 

kurikulum pembelajaran musik untuk anak-anak penyandang autis. 
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Pengembangan kurikulum tersebut merupakan pengembangan dari 

kurikulum pemerintah. 

 

1.4. Waktu dan Lokasi Pelaksanaan Magang Terapi Musik 

   Adapun pelaksanaan magang yang akan dilaksanakan bertempat di: 

Lokasi 

Nama Tempat  : Talitakum School and Therapy 

Alamat  : Jl. Panjang No.18 

 

Waktu 

Magang akan dilakukan lima hari dalam seminggu mulai dari 12 September 

hingga 30 November 2011.  

Tabel 1.1. Jadwal Pelaksanaan Magang 

Hari Pukul 

Senin 07.30 – 14.30 

Selasa - Kamis 07.30 – 15.00 

Jumat 07.30 – 11.00 

 

 

 

 

 

 

 




