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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Autis adalah gangguan perkembangan pervasif pada anak yang ditandai dengan 

adanya gangguan dan keterlambatan dalam bidang perilaku, komunikasi dan interaksi 

sosial. Istilah autisme berasal dari kata "autos" yang berarti diri sendiri "isme" yang 

berarti suatu aliran. Dengan menggunakan pendekatan terminologi, autis dapat diartikan 

suatu paham yang tertarik hanya pada dunianya sendiri. Menurut Ginanjar (2001), 

autisme adalah gangguan perkembangan yang kompleks yang disebabkan oleh adanya 

kerusakan pada otak, sehingga mengakibatkan gangguan pada perkembangan 

komunikasi, perilaku, kemampuan sosialisasi, sensoris, dan belajar. Biasanya, gejala 

sudah mulai tampak pada anak berusia di bawah 3 tahun. 

Dalam rangka menyelesaikan tugas-tugas perkembangan pada setiap periode 

perkembangannya, anak terkadang menghadapi hambatan atau masalah. Masalah yang 

timbul pada anak begitu kompleks, karena pada masa ini berkaitan erat dengan 

gangguan perkembangan anak. Keterbatasan pada anak atau individu dengan Autis 

ditandai dengan adanya gangguan proses perkembangan yang terjadi dalam tiga tahun 

pertama kehidupan. Hal ini menyebabkan jika tidak diintervensi dengan baik maka 

dapat menyebabkan anak-anak dengan autis semakin lama semakin jauh tertinggal 

dibandingkan anak seusia mereka.   

Hidayat&Musyafak(File.upi/Direktori/FIP/Jur._PEND_BIASA/19550516198101

1-) menyatakan bahwa Anak atau individu autis mempunyai karakteristik meliputi 

kecenderungan: (1) Selektif berlebihan terhadap rangsangan (stimulation of 

overselectivity): yaitu kemampuan terbatas dalam menangkap isyarat yang berasal dari 

lingkungan. (2) Kurangnya motivasi: tidak hanya karena mereka sering menarik diri dan 

asyik dengan dunianya sendiri, mereka juga cenderung tidak termotivasi untuk 

menjelajahi lingkungan baru, untuk memperluas lingkup perhatian mereka. (3) Respons 

stimulatori diri: Jika diberi kesempatan, banyak penyandang autis yang menghabiskan 

sebagian waktu bangun/terjaganya pada aktivitas non produktif tersebut. Perilaku 

tersebut selain mengganggu integrasi sosial, juga mengganggu proses belajar. Untuk itu, 

menurunkan perilaku stimulasi diri dan menggantikannya dengan respons yang lebih 

produktif sering merupakan prioritas tujuan pendidikan bagi penyandang autis. (4) 

respons unik terhadap imbalan (reinforcement) dan konsekuensi lainnya: merupakan 

karakteristik dari individu autis, sehingga imbalan bagi autis amat individualistik, 

kadang juga sukar diidentifikasi.  

Salah satu gejala penyandang autistik adalah mengalami hambatan dalam perilaku 

adaptif. Perilaku adaptif menjadi penting adanya ketika diperkenalkan kepada anak -



 

anak autistik yang sangat berbeda, baik dalam hal menolong dan mengurus diri sendiri 

maupun dalam hal keterampilan sosial. Situasi pembelajaran memiliki potensi untuk 

digunakan sebagai situasi untuk mengembangkan keterampilan komunikasi, sosial dan 

menurunkan prilaku maladaptif bagi anak autis. Perilaku mal adaptif pada anak autis 

merupakan hal yang harus mendapatkan perhatian guru. Perilaku mal adaptif mencakup 

keterampilan social (social living skills), seperti: keterampilan dalam menilai 

lingkungan secara tepat (behubungan dengan tatakrama), menggunakan pengetahuan 

yang dimiliki dalam kehidupan sehari -hari (menyampaikan pendapat dalam diskusi,  

memahami hak dan kewajiban, mengenali waktu saat mengerjakan tugas, memahami 

arah untuk bepergian) dan keterampilan menyesuaikan diri dengan lingkungan yang 

terdekat. Dengan demikian anak autis sangat membutuhkan intervensi dalam upaya 

mereduksi perilaku maladaptif. 

Untuk mereduksi hambatan yang muncul pada individu dengan autis maka 

diperlukan peran serta lingkungan dalam memberikan stimulasi agar semua aspek 

perkembangan dapat berkembang seoptimal mungkin. Pada usia sekolah, salah satu 

lingkungan yang sangat berperan dalam meminimalisir hambatan-hambatan yang 

muncul pada autis yaitu teman sebaya. Peran teman sebaya merupakan hal yang penting 

sebagai upaya dalam memaksimalkan dan mengatasi hambatan yang ada. Melalui teman 

sebaya akan dapat terjadi pembelajaran dimana teman sebaya yang dipandang cakap 

dapat memberikan bantuaan pada saat peserta didik mengalami hambatan.  

Kenyataan dilapangan menggambarkan bahwa secara umum permasalahan yang 

muncul pada peserta didik autis yaitu terkait keterampilan sosial. Peserta didik 

seringkali kesulitan saat menghadapi situasi baru, terutama dengan lingkungan yang 

ramai. Sereing kali peserta didik menutupi pendengarannya, menghindari bahkan 

tantrum jika menghadapi situasi demikian. Peserta didik autis sering kali tidak fokus 

pada saat berkomunikasi, dimana peserta didik autis sering kali mengalihkan 

pembicaraan dan membicarakan sesatu di luar kontek yang sedang dibicarakan.  

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan kajian dalam latar belakang penelitian maka penelitian ini diarahkan 

pada “Bagaimanakah  Pemanfaatan Teman Sebaya Untuk Meningkatkan Keterampilan 

Sosial Pada Peserta Didik Autis”. Adapun secara lebih rinci rumusan masalah dalam 

penelitia ini sebagai berikut: 

1. Bagaimanakah Peran Teman sebaya dalam membantu peserta didik autis saat 

menilai lingkungan secara tepat (behubungan dengan tatakrama) 

2. Bagaimanakah peran teman sebaya dalam membantu peserta didik autis saat 

menggunakan pengetahuan yang dimiliki dalam kehidupan sehari-hari  



 

3. Bagaimanakah peran teman sebaya dalam membantu peserta didik autis saat 

menyesuaikan diri dengan lingkungan yang terdekat. 

 

C. Tujuan Penelitian 

Sejalan dengan pertanyaan penelitian, maka penelitian ini dimaksudkan untuk 

mengetahui, mendeskripsikan, dan menganalisis secara mendalam serta menemukan 

untuk selanjutnya dapat dijadikan sebagai bahan masukan, pertimbangan, arahan dan 

perluasan pengetahuan bagi pihak-pihak terkait khususnya berkenaan dengan 

“Pemanfaatan Teman Sebaya Untuk Meningkatkan Keterampilan Soaial Pada Peserta 

Didik Autis”. Secara lebih rinci tujuan dalam penelitian ini sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui bagaimanakah Peran Teman sebaya dalam membantu peserta 

didik autis saat menilai lingkungan secara tepat (behubungan dengan tatakrama) 

2. Untuk mengetahui bagaimanakah peran teman sebaya dalam membantu peserta 

didik autis saat menggunakan pengetahuan yang dimiliki dalam kehidupan sehari -

hari  

3. Untuk Mengetahui bagaimanakah peran teman sebaya dalam membantu peserta 

didik autis saat menyesuaikan diri dengan lingkungan yang terdekat 

 

 

D. Manfaat Penelitian 

Secara garis besar, terdapat dua manfaat yang diharapkan dapat diperoleh dari 

hasil penelitian ini yaitu: 

1. Manfaat Teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khasanah ilmu pendidikan khususnya 

mengenai “Pemanfaatan teman Sebaya Untuk Meningkatkan Keterampilan Soaial Pada 

Peserta Didik Autis”. Disamping itu hasil penelitian ini diharapkan dapat dimanfaatkan 

untuk penelitian lanjutan yang lebih mendalam. 

2. Manfaat praktis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan oleh para praktisi pendidikan sebagai 

perluasan pengetahuan, dasar pertimbangan, arahan dan perbaikan berkenaan 

“Pemanfaatan Teman Sebaya Untuk Meningkatkan keterampilan Sosia Peserta Didik 

Autis”. Adapun secara rinci hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi: 

a. Kepala Sekolah 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan, perluasan 

pengetahuan dan bahan pertimbangan dalam pengambilan kebijakan internal sekolah 

khususnya berkaitan dengan Pemanfaatan Teman Sebaya Untuk Meningkatkan 

Keterampilan Sosial Peserta Didik Autis 



 

b. Guru Pembimbing Khusus 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan bahan masukan, perluasan 

pengetahuan bagi guru kelas, guru mata pelajaran dan GPK berkaitan dengan peran 

teman sebaya Untuk Meningkatkan Keterampialn Sosial Peserta Didik Autis 

c. Dinas Pendidikan 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan untuk selanjutnya 

dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan kebijakan khususnya 

berkaitan dengan peran teman sebaya (peer teaching) Untuk Meningkatkan 

Keterampilan Sosial Peserta Didik Autis. 

 

 

 

 

E. Ruang Lingkup Penelitian 

Variabel 

Penelitian 

Indikator Instrumen Sumber data 

Pemanfaatan 

Teman Sebaya 

Untuk 

Meningkatkan 

Keterampilan 

Sosial Pada 

Peserta Didik 

Autis 

1. Peran Teman sebaya 

dalam membantu 

peserta didik autis saat 

menilai lingkungan 

secara tepat 

(behubungan dengan 

tatakrama) 

2. Peran teman sebaya 

dalam membantu 

peserta didik autis saat 

menggunakan 

pengetahuan yang 

dimiliki dalam 

kehidupan sehari-hari  

3. Peran teman sebaya 

dalam membantu 

peserta didik autis saat 

menyesuaikan diri 

dengan lingkungan 

Wawancara 

Observasi 

Studi 

dokumentasi 

Peserta didik 

prakerin, 

Kalab, admin 

Jurusan PLB 



 

yang terdekat. 

 

F. Definisi Operasional Variabel 

Untuk memberikan arah atau batasan yang jelas tentang aspek-aspek yang akan 

diungkap dalam penelitian ini, perlu dijelaskan beberapa batasan sebagai berikut: 

1. Autis  

Autis adalah anak/individu yang mengalami gangguan perkembangan yang 

meliputi berbagai aspek perkembangan yang meliputi berbagai aspek perkembangan 

secara bermakna, terutama pada perkembangan keterampilan interaksi sosial yang 

timbal balik, perkembangan keterampilan berkomunikasi, disertai adanya minat dan 

aktifitas yang menyimpang. 

2. Teman Sebaya 

Dalam kamus besar Bahasa Indonesia, teman sebaya diartikan sebagai kawan, sahabat 

atau orang yang sama-sama bekerja atau berbuat. Menurut Santrock (2007) mengatakan 

bahwa kawan-kawan sebaya adalah anak-anak atau remaja yang memiliki usia atau 

tingkat kematangan yang kurang lebih sama. Yang dimaksud teman sebaya dalam 

penelitian ini adalah hubungan individu pada anak-anak atau remaja dengan tingkat usia 

yang sama serta melibatkan keakraban yang relatif besar dalam kelompoknya. 

3. Keterampilan Sosial 

Keterampilan social (social living skills) pada peserta didik autis dalam penelitian 

ini dibatasi pada keterampilan dalam menilai lingkungan secara tepat (behubungan 

dengan tatakrama), menggunakan pengetahuan yang dimiliki dalam kehidupan sehari -

hari (menyampaikan pendapat dalam diskusi,  memahami hak dan kewajiban, 

mengenali waktu saat mengerjakan tugas, memahami arah untuk bepergian) dan 

keterampilan menyesuaikan diri dengan lingkungan yang terdekat.   



 

BAB II 

KAJIAN TEORI 

A. Konsep Autisme 

1. Pengertian Autisme 

Terdapat beberapa tokoh yang mengemukakan rumusan definisi, antara lain  

Menurut Ginanjar (2001), autisme adalah gangguan perkembangan yang kompleks yang 

disebabkan oleh adanya kerusakan pada otak, sehingga mengakibatkan gangguan pada 

perkembangan komunikasi, perilaku, kemampuan sosialisasi, sensoris, dan belajar. 

Biasanya, gejala sudah mulai tampak pada anak berusia di bawah 3 tahun. 

Gerlach (1991) mengemukakan definisi autisme, yaitu: “Autism is a complex 

evelopmental disability that tipically appears during the first three years of life. The 

result of neurobiological disorder that affects the functioning of the brain …” . lebih 

lanjut sutadi (2000) menjelaskan definisi yang senada yang sekaligus menjelaskan ciri -

ciri anak autis secara rinci, yaitu:  

Autisme adalah gangguan perkembangan neorobiologis berat yang 

mempengaruhi cara seseorang untuk berkomunikasi dan berelasi 

(berhubungan dengan orang lain. Penyandang autis tidak dapat berhubungan 

dengan orang lain secara berarti, serta kemampuannya untuk membangun 

hubungan dengan orang lain terganggu karena ketidakmampuannya untuk 

berkomunikasi dan mengerti perasaan orang lain. …penyandang autis 

memiliki gangguan pada interaksi sosial, komunikasi (baik verbal maupun 

non verbal), imajinasi, pola perilaku repetitif dan resistensi terhadap 

perubahan pada rutinitas. 

Berdasarkan pengertian autis dari berbagai pandangan dapat diartikan bahwa autis 

merupakan ketidakmampuan dalam hubungan sosial, bahasa, prilaku maupun 

komunikasi yang setiap anak menunjukkan dengan ketidakmampuan yang berbeda 

sesuai dengan kekurangannya atau kelemahannya sehingga penanganannya setiap anak 

berbeda-beda sesuai dengan kebutuhannya. 

2. Karakteristik Autisme 

Pada dasarnya manusia adalah mkhluk sosial. Dalam perkembangannya yang 

normal seorang bayi sudah mulai bisa berinteraksi dengan ibunya pada usia 3 bulan. 

Bila ibu berbicara pada anak bayinya, maka bayi tersebut akan mendengarkan dan 

menjawab dengan ocehannya. Makin lama bayi tersebut maka makin responsive 

terhadap rangsang dari luar. Pada umur 8 bulan ia sudah bisa bergurau, tatapan matanya 

tajam memperhatikan orang yang mengajaknya berinteraksi. Hal-hal ini semua tidak 

ada atau sangat kurang pada bayi autistic, yang lebih sering menghindar dari tatapan 

orang lain, bersikap acuh tak acuh bila diajak berbicara atau bergurau seakan-akan 

menolak semua usaha interaksi dari orang lain. Gejala autism timbul sebelum anak 

mencapai usia 3 tahun. Pada sebagian anak gejala-gejala itu sudah ada sejak lahir. 



 

Sebagian kecil dari penyandang autism sempat berkembang normal, namun 

sebelun mencapai usia 3 tahun perkembangan terhenti, kemudian timbul kemunduran 

dan mulai tampak gejala-gejala autism. Karakteristik/ciri-ciri akan tampak makin jelas 

setelah anak mencapai usia 3 tahun pada penderita autism, menurut Budhiman 

(Simposium Autisme, 1998:6) yaitu berupa : a) Gangguan dalam bidang komunikasi 

verbal maupun non verbal, b) Gangguan dalam bidang interaksi social, c) Gangguan 

dalam bidang perilaku, d) Gangguan dalam bidang perasaan/emosi, e) Gangguan dalam 

persepsi sensori. 

Gangguan dalam bidang komunikasi verbal maupun non verbal, meliputi; 

terlambat bicara, meracau dengan bahasa yang tak dapat dimengerti orang lain, bila 

kata-kata mulai diucapkan ia tak mengerti artinya, bicara tidak dipakai untuk 

komunikasi, banyak meniru atau membeo (echolalia), beberapa anak sangat pandai 

menirukan nyanyian, nada maupun kata-katanya, tanpa mengerti artinya sebagian dari 

anak-anak ini tetap tak dapat bicara sampai dewasa, bila menginginkan sesuatu ia 

menarik tangan yang terdekat dan mengharapkan tangan tersebut melakukan sesuatu 

untuknya. 

Gangguan dalam bidang interaksi sosial, meliputi menolak/menghindar untuk 

bertatap muka, tak mau menengok bila dipanggil, seringkali menolak bila dipeluk, tak 

ada usaha untuk melakukan interaksi dengan orang lain, lebih asyik main sendiri, bila 

didekati untuk diajak main malah menjauh.  

Gangguan dalam bidang perilaku, yang termasuk adanya gangguan perilaku pada 

anak autis yaitu anak terlihat adanya perilaku yang berlebihan (excessive) dan 

kekurangan (deficient). Contoh perilaku berkelebihan (excessive) adalah adanya 

hiperaktivitas motorik, seperti tidak bisa diam, jalan mondar-mandir tanpa tujuan yang 

jelas, melompat-lompat, berputar-putar, memukul-mukul pintu atau meja, mengulang-

ulang suatu gerakan tertentu. Contoh perilaku yang berkekurangan (deficient) adalah 

duduk diam bengong dengan tatap mata yang kosong, melakukan permainan yang 

sama/monoton dan kurang variatif secara berulang-ulang, sering duduk diam terpakau 

oleh suatu hal, misalnya bayangan dan benda yang berputar, kadang-kadang ada 

kelekatan pada benda tertentu, seperti sepotong tali, kartu, kertas, gambar, gelang karet 

atau apa saja yang terus dipegangnya dan dibawa kemana-mana, perilaku yang 

ritualistik. 

Gangguan dalam bidang perasaan/emosi, tidak dapat ikut merasakan apa yang 

dirasakan orang lain, misalnya melihat anak menangis ia tidak merasa kasihan 

melainkan merasa terganggu dan anak yang menangis tersebut mungkin didatangi da 

dipukul, kadang-kadang tertawa-tawa sendiri, menangis atau marah-marah tanpa sebab 

yang nyata, sering mengamuk tak terkendali, terutama bila tidak mendapatkan apa yang 

diinginkan, ia bisa menjadi agresif dan destruktif.  



 

Gangguan dalam persepsi sensori; mencium-cium atau mengigit mainan atau 

benda apa saja, bila mendengar suara tertentu langsung menutup telinga, tidak 

menyukai rabaabn atau pelukan, merasa sangat tidak nyaman bila dipakaikan pakaian 

dari bahan yang kasar. Ciri-ciri yang digambarkan diatas tidak harus ada semua pada 

setiap anak penyandang autism. Pada penyandang autism yang berat mungkin hamper 

semua gejala diatas ada, tapi pada kelompok yang termasuk ringan hanya terdapat 

sebagian saja dari gejala diatas. 

3. Hambatan-hambatan yang dialami Anak Autis 

Hambatan yang dialami penyandang autis diantaranya hambatan dalam perilaku 

adaptif terutama dalam interaksi sosial dan  komunikasi. Masra, Ferizal (2006) 

mengemukakan beberapa hambatan yang dialami anak autis, yaitu: 

a. Hambatan dalam interaksi sosial 

Soendari C (Ferizal, 2006) menyatakan bahwa Interaksi sosial pada anak autis 

dibagi dalam 3 kelompok, yaitu: 

(1)Menyendiri (aloof): banyak terlihat pada anak-anak yang menarik diri, acuh 

tak acuh, dan akan kesal bila diadakan pendekatan sosial serta menunjukkan 

perilaku serta perhatian yang terbatas (tidak hangat); (2) Pasif: dapat menerima 

pendekatan sosial dan bermain dengan anak lain jika pola permainannya 

disesuaikan dengan dirinya; (3) Aktif tapi aneh: secara spontan akan mendekati 

anak lain, namun interaksi ini sering kali tidak sesuai dan sering hanya sepihak. 

 

Sejak tahun pertama, anak autis mungkin telah menunjukkan adanya gangguan 

pada interaksi sosial yang timbal balik, seperti menolak untuk disayang/dipeluk, tidak 

menyambut ajakan ketika akan diangkat dengan mengangkat kedua lengannya, kurang 

dapat meniru pembicaraan atau gerakan badan, gagal menunjukkan suatu objek kepada 

orang lain, serta adanya gerakan pandangan mata yang abnormal. Permainan yang 

bersifat timbal balik mungkin tidak akan terjadi. Sebagian anak autis tampak acuh tak 

acuh atau tidak bereaksi terhadap pendekatan orangtuanya, sebagian lainnya malahan 

merasa cemas bila berpisah dan melekat pada orangtuanya. Anak autis gagal dalam 

mengembangkan permainan bersama teman-temannya, mereka lebih suka bermain 

sendiri. Walaupun mereka berminat untuk mengadakan hubungan dengan teman, sering 

kali terdapat hambatan karena ketidakmampuan mereka untuk memahami aturan–aturan 

yang berlaku dalam interaksi sosial. Kesadaran sosial yang kurang inilah yang mungkin 

menyebabkan mereka tidak mampu untuk memahami ekspresi wajah orang, ataupun 

untuk mengekspresikan perasaannya, baik dalam bentuk vokal maupun ekspresi wajah. 

Kondisi tersebut menyebabkan anak autis tidak dapat berempati kepada orang lain yang 

merupakan suatu kebutuhan penting dalam interaksi sosial yang normal. 

b. Hambatan kualitatif dalam komunikasi verbal/non -verbal 



 

Keterlambatan dan abnormalitas dalam berbahasa serta berbicara sekitar 50% 

terjadi pada anak autistik. Anak Autis mengalami hal berikut: 

1) Bergumam yang biasanya muncul sebelum dapat mengucapkan kata-kata, mungkin 

tidak tampak pada anak autisme. 

2) Sering mereka tidak memahami ucapan yang ditujukan pada mereka. 

3) Biasanya mereka tidak menunjukkan atau memakai gerakan tubuh untuk 

menyampaikan keinginannya, tetapi dengan mengambil tangan orangtuanya untuk 

mengambil objek yang dimaksud. 

4) Mereka mengalami kesukaran dalam memahami arti kata -kata serta kesukaran 

dalam menggunakan bahasa dalam konteks yang sesuai dan benar. 

5) Bahwa satu kata mempunyai banyak arti mungkin sulit untuk dapat dimeng oleh 

mereka. 

6) Anak autis sering mengulang kata -kata yang baru saja mereka dengar atau yang 

pernah mereka dengar sebelumnya tanpa maksud untuk berkomunikasi. Bila 

bertanya sering menggunakan kata ganti orang dengan terbalik, seperti "saya" 

menjadi "kamu" dan menyebut diri sendiri sebagai "kamu".  

7) Mereka sering berbicara pada diri sendiri dan mengulang potongan kata atau lagu 

dari iklan televisi dan mengucapkannya di muka orang lain dalam suasana yang 

tidak sesuai. 

8) Penggunaan kata-kata yang aneh atau dalam arti kiasan, seperti seorang anak 

berkata "sembilan" setiap kali ia melihat kereta api. Anak-anak ini juga 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.  

9) Mereka akan terus mengulang-ulang pertanyaan biarpun mere ka telah mengetahui 

jawabannya atau memperpanjang pembicaraan tentang topik yang mereka sukai 

tanpa mempedulikan lawan bicaranya. 

10) Bicaranya sering dikatakan monoton, kaku, dan menjemukan. 

11) Mereka juga sukar mengatur volume suaranya, tadak tahu k apan mesti 

merendahkan volume suaranya, misal di restoran atau sedang membicarakan hal - 

hal yang bersifat pribadi.  

12) Kesukaran dalam mengekspresikan perasaan atau emosinya melalui nada suara. 

13)  Komunikasi non-verbal juga mengalami gangguan. 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 lain sebagainya. 

c. Aktivitas dan minat yang terbatas 



 

Prilaku yang tidak normatif dalam bermain terlihat pada anak autisme, seperti 

stereotip, diulang-ulang, dan tidak kreatif. Beberapa anak tidak menggunakan 

mainannya dengan sesuai, juga kemampuannya untuk menggantikan suatu benda 

dengan benda lain yang sejenis sering tidak sesuai. 

1) Anak autisme menolak adanya perubahan lingkungan dan rutinitas baru. Contohnya 

seorang anak autisme akan mengalami kesukaran bila jalan yang biasa ia tempuh ke 

sekolah diubah atau piring yang biasa ia pakai untuk makan diganti. 

2) Mainan baru mungkin akan ditolak berminggu-minggu sampai kemudian baru bisa 

ia terima. Mereka kadang juga memaksakan rutinitas pada orang lain, contohnya 

seorang anak laki -laki akan menangis bila waktu naik tangga sang ibu tidak 

menggunakan kaki kanannya terlebih dahulu. Mereka juga sering memaksa 

orangtua untuk mengulang suatu kata atau potongan kata. 

3) Dalam hal minat: terbatas, dan diulang -ulang. Misalnya, mereka sering membuang 

waktu berjam-jam hanya untuk memainkan saklar lampu, memutar-mutar botol, 

atau mengingat -ingat rute kereta api. 

4) Mereka mungkin sulit dipisahkan dari suatu benda yang tidak lazim dan menolak 

meninggalkan rumah tanpa benda tersebut. Misalnya, seorang anak laki-laki yang 

selalu membawa penghisap debu ke mana pun ia pergi. 

5) Stereotip tampak pada hampir semua anak autisme, termasuk melompat turun naik, 

memainkan jari-jari tangannya di depan mata, menggoyang –goyang tubuhnya, atau 

menyeringai. 

6) Mereka juga menyukai objek yang berputar, seperti mengamati putaran kipas angin 

atau mesin cuci. 

d. Gangguan kognitif 

Hampir 75-80% anak autisme mengalami hambatan pada fungsi kognitif dengan 

rata–rata sedang. Beberapa anak autisme menunjukkan kemampuan memecahkan 

masalah yang luar biasa, seperti mempunyai daya ingat yang sangat baik dan 

kemampuan membaca yang di atas batas penampilan intelektualnya. Sebanyak 50% dari 

hambatan pada fungsi intelektual disertai savants, yakni orang dengan hambatan pada 

fungsi intelektual yang menunjukkan kemampuan luar biasa, seperti menghitung 

kalender, memainkan satu lagu hanya dari sekali mendengar, mengingat nomor -nomor 

telepon yang ia baca dari buku telepon, adalah seorang penyandang autisme. 

4. Klasifikasi Pada Autis 

Gangguan pada autis menurut DSM-IV-TR (dalam Davidson, 2004) dibedakan 

menjadi 3 jenis yaitu: 

a. Gangguan Rett 

Perkembangan secara keseluruhan normal hingga tahun pertama atau tahun kedua 

anak, ketika pertumbuhan fisik anak mulai melambat. Anak kehilangan kemampuan 



 

untuk mengunakan tangannya untuk melakukan gerakan yang bertujuan sebagai ganti 

melakukan gerakan stereotip (perilaku yang diulang-ulang) seperti meremas tangan, 

berjalan secara tidak koordinasi, hanya mampu berbicara sedikit dan sedikit mengeti 

ucapan orang lain, dan mengalami retardasi mental yang sangat berat. Anak tidak dapat 

berhubungan baik dengan orang lain, meski kondisi ini dapat menbaik dikemudian hari.  

b. Gangguan Disentegratif 

Gangguan ini terjadi pada masa kanak –kanak yang mengalami perkembangan 

normal pada dua tahun pertama keahiran yang kemudian diikuti dengan hilangnya 

ketrampilan sosial, bermain, bahasa, dan motorik secara signifikan. Abnormalitas dalam 

interaksi sosial dan komunikasi, dan munculnya perilaku stereotip sangat sama dengan 

yang terjadi pada autisme. 

c. Gangguan Asperger 

Ganguan aspeger sering kali dianggap sebagai bentuk autisme ringan. Hubungan 

sosial kurang dan perilaku stereotip intens dan rigid (berkala), namun bahasa dan 

intelegensi tetap normal. 

 

B. Keterampilan Sosial 

1. Konsep Dasar Keterampilan Sosial 

Keterampila  sosial seseorang akan sangat berpengaruh dengan 

Kehidupan dan aktivitas sosial mereka di masyarakat. Carrlledge dan Milburn 

dalam Achmad Chusairi, Hamidah dan Tino Lepnardo menyatakan bahwa “kemampuan 

sosial diperlukan oleh tiap-tiap anggota masyarakat untuk menciptakan suatu hubungan, 

kecakapan memecahkan masalah serta menghasulkan harmonisasi dalam masyarakat” 

keterampilan sosial menurutr Hamid Abd As-Salam Zahra dalam Khatim Ahmas 

Santhut adalah proses pembentukan sikap sosial dalam mempersiapkan anak agar 

menjadi pribadi yang shaleh dimasyarakat yang dibentuk melalui interaksi sosial.  

Keterampilan sosial yang perlu dimiliki oleh individu menurut jasulimek dalam 

siti rahayu memuat aspek-aspek keterampilan untuk hidup dan bekerjasama, 

keterampilan untuk mengontrol diri dan orang lain, keterampilan untuk saling 

berinteraksi antara satu dengan yang lainya, saling membentuk pikiran dan pengalaman 

sehingga tercipta suasana yang mengesankan bagi anggota dan kelompok tersebut. 

Lebih lanjut dikemukakan bahwa keterampilan social pada peserta didik autis  

(social living skills), menyangkut ketrampilan seperti: keterampilan dalam menilai 

lingkungan secara tepat (behubungan dengan tatakrama), menggunakan pengetahuan 

yang dimiliki dalam kehidupan sehari-hari (seperti memahami arah untuk bepergian, 

menggunakan uang dalam belanja dll) dan keterampilan menyesuaikan diri dengan 

lingkungan yang terdekat. (Grossman dalam AAMD,1983 Soendari T, Tt) 

2. Upaya Meningkatkan Keterampiulan Sosial 



 

Keterampilan Sosial akan membantu anak mempersiapkan diri menjadi pribadi yang 

tangguh dan saleh. Peran orang tua dan lingkungan sekitar anak menjadi faktor penting 

dalam pembentukan keterampilan sosial anak. Pola pendidikan yang baik dan 

lingkungan anak yang mendukung akan sangat mendukung pembentukan keteramplan 

sosial pada anak. Menurut Khatip Ahmad Santhut, upaya yang dilakukan untuk 

meningkatkan keterampilan sosial pada masa awal anak dapat dilakukan melalui 

1) Teladan dari orang terdekat 

Teladan adalah metode terbaik dalam pendidikan anak, terutama pada periode awal 

anak-anak. Teladan terbaik berasal dari orang tua dan didukung dengan teladan yang 

diberikan oleh anggota keluarga yang lain. Anak akan lebih mudah dan cepat dalam hal 

meniru terutama meniru perilaku dan sikap yang ditunjukkan anggota keluarga.  

2) Kegiatan Bermain 

Bermain merupakan fenomena yang menunjukkan adanya karakter fitrah pada anak 

berlawanan, yaitu rasa keakuan dan rasa ingin berkelompk. Kelompok bermain pertama 

yang ditemui oleh seorang anak adalah keluarga. Anak-anakbelajar meniru, mencoba 

berinteraksi, bekerjasama untuk pertama kalinya dengan keluatga. Melalui aktivitas 

bermain akan muncul kebiasaan-kebiasaan yang membentuk sikap dasar seorang anak. 

Adapun manfaat bermain menurut Khatim, antara lain belajar tentang adat istiadat, 

belajar menghormati teman, belajar untuk antri, menghilangkan ego, dan latihan awal 

untuk menjalani hidup di masyarakat. 

3) Kegiatan Belajar di Tempat Ibadah 

Tempat ibadah merupaka pusat pendidika agama dan karakter individu. Melalui 

kunjungan ke masjid anak akan beljaar tidak hanya tentang ibdah namun anak juga akan 

belajar mengenai tata krama melalui cara mecontoh.  

4) Sosialisasi dan interaksi 

Manfaat interaksi sosial akan membantu anak belajar menjalin hubungan dengan teman 

sebaya, tolong menolong pada saat bermain, dan membentuk karakter melalui teladan 

dari lingkungan sekitar 

3. Peran Teman Sebaya dalam Keterampilan Sosial 

Hubungan dengan teman sebaya mempunyai berbagai macam fungsi, yang 

banyak di antaranya dapat memfasilitasi proses belajar dan perkembangan anak. 

Melalui hubungan teman sebaya, anak memperoleh kesempatan untuk belajar 

keterampilan sosial terutama keterampilan yang dibutuhkan untuk memulai dan 

memelihara hubungan sosial dan untuk memecahkan konflik sosial, yang mencakup 

keterampilan berkomunikasi, berkompromi, dan berdiplomasi (Asher et al., 1982 - 

dalam Burton, 1986). Di samping mengajari anak cara bertahan hidup di kalangan 



 

sesamanya, hubungan teman sebaya memberikan kepada anak konteks untuk dapat 

membandingkan dirinya dengan orang lain serta memberi kesempatan untuk belajar 

berkelompok (Rubin, 1980 - dalam Budd, 1985).  

Combs dan Slaby (Budd, 1985) menemukan bahwa hubungan teman sebaya yang 

baik secara konsisten terkait langsung dengan dimensi keramahan, partisipasi, 

pengayoman (nurturance), kemurahan hati, dan responsif dalam interaksi teman sebaya. 

Di samping itu, anak yang banyak melibatkan dirinya dengan teman sebayanya juga 

dapat memperoleh kesempatan untuk membangun rasa percaya diri sosial (social self-

confidence (Burton, 1986). Anak-anak ini dapat memupuk kepercayaan terhadap 

kemampuannya sendiri untuk mencapai tujuan interpersonalnya, sehingga tidak akan 

mudah merasa kecewa dengan pasang/surutnya interaksi sosial. Hal-hal tersebut 

berimplikasi terhadap kemampuan penyesuaian sosial dan profesionalnya di kemudian 

hari (Burton, 1986).  

Interaksi sosial memberikan kepada anak kesempatan untuk belajar dari reaksi 

teman sebayanya. Berbagai studi tentang penguatan (reinforcement) dari teman sebaya 

menunjukkan bahwa anak lebih cenderung untuk mengerem penggunaan strategi agresif 

terhadap teman sebayanya yang memberikan perlawanan terhadap agresi tersebut 

(Jewett, 1992). Karena hubungan anak dengan teman sebayanya itu bersifat egaliter, 

maka interaksi antara teman sebaya memperkenalkan kepada anak perilaku saling 

memberi dan menerima, yang sangat penting untuk memupuk sosialisasi dan menekan 

agresi(Budd, 1985). Lebih jauh, sejumlah kajian literatur (Ladd & Asher, 1985; Hartup, 

1992), menunjukkan bahwa perolehan dan pemeliharaan berbagai bentuk perilaku 

sosial, disposisi kepribadian, dan sikap yang diperoleh pada masa kanak-kanak 

(misalnya pola bahasa, isyarat altruistik, popularitas di kalangan teman sebaya, 

keyakinan moral) sebagian tergantung pada reaksi yang diperoleh anak dari teman-

teman sebayanya. Berbagai studi juga menunjukkan bahwa anak belajar dengan 

memperhatikan dan meniru perilaku teman-teman sebayanya. Perilaku prososial 

maupun agresif anak diperoleh dengan memperhatikan temanteman sebayanya 

melakukan respon semacam itu, begitu juga dengan perilaku spesifik laki-laki atau 

perempuan, standar untuk penguatan diri (selfreinforcement) dan perilaku yang 

menunjukkan sifat pemberani (Bandura,dalam Nelson-Jones, 1995; Ladd & Asher, 

1985).  

Hartup (1992) mengidentifikasi empat fungsi hubungan teman sebaya, yang 

mencakup: 1) Hubungan teman sebaya sebagai sumber emosi (emotional resources), 

baik untuk memperoleh rasa senang maupun untuk beradaptasi terhadap stress; 2) 

Hubungan teman sebaya sebagai sumber kognitif (cognitive resources) untuk 

pemecahan masalah dan perolehan pengetahuan; 3) Hubungan teman sebaya sebagai 



 

konteks di mana keterampilan sosial dasar (misalnya keterampilan komunikasi sosial, 

keterampilan kerjasama dan keterampilan masuk kelompok) diperoleh atau 

ditingkatkan; dan 4) Hubungan teman sebaya sebagai landasan untuk terjalinnya 

bentukbentuk hubungan lainnya (misalnya hubungan dengan saudara kandung) yang 

lebih harmonis. Hubungan teman sebaya yang berfungsi secara harmonis di kalangan 

anak-anak prasekolah telah terbukti dapat memperhalus hubungan antara anak-anak itu 

dengan adiknya. Hartup mengemukakan bahwa sebagai sumber emosi, pertemanan bagi 

anak memberi rasa aman untuk memasuki wilayah baru, bertemu dengan orang baru 

atau hal-hal baru, dan mengatasi persoalan- persoalan baru. Di samping itu, dengan 

teman sebaya, anak saling memberikan dukungan dalam mengatasi stress dan 

menciptakan suasana yang menyenangkan. Pada gilirannya, keadaan ini dapat 

memberikan “basis yang aman” untuk melakukan social learning lebih lanjut dan 

membuat temuantemuan baru.  

Studi yang dilakukan oleh Freud dan Dann (Ladd & Asher, 1985) terhadap enam 

orang anak yatim piatu korban Perang Dunia II menunjukkan bahwa dalam 

ketidakhadiran orang dewasa sebagai pengasuh, anak mengembangkan pola hubungan 

yang menyerupai hubungan oran tuaanak. Hasil yang serupa ditunjukkan oleh penelitian 

Schwarz dan Ispa (Ladd & Asher, 1985) yang menunjukkan bahwa bila anak 

dihadapkan pada situasi baru atau situasi yang mungkin membahayakan, sahabat 

sebayanya dapat berfungsi sebagai penghibur atau penurun ketegangan, satu fungsi 

yang biasanya ditunjukkan oleh orang tuanya. Sebagai sumber kognitif, hubungan 

teman sebaya memungkinkan anak untuk saling mengajari dalam banyak situasi, dan 

pada umumnya kegiatan ini efektif. Hartup (1992) mengidentifikasi empat jenis 

pengajaran antarteman sebaya, yaitu peer tutoring, cooperative learning, peer 

collaboration dan peer modeling. Peer tutoring adalah transmisi informasi secara 

didaktik dari satu anak ke anak lain, biasanya dari “ahli” kepada “pemula”. Cooperative 

learning adalah cara belajar yang menuntut anak untuk saling berkontribusi dalam 

pemecahan masalah dan berbagi imbalannya. Peer collaboration terjadi bila semua 

anggota kelompok belajar itu adalah pemula yang bekerjasama untuk menyelesaikan 

suatu tugas yang tidak dapat dilakukan sendiri-sendiri. Peer modeling adalah transmisi 

informasi melalui peniruan antarteman sebaya.  

C. Konsep Teman Sebaya 

1. Pengertian Teman sebaya 

John W Santrock (2007) menyatakan bahwa kelompok sebaya atau teman sebaya  

ialah anak-anak atau remaja yang memiliki usia atau tingkat kematangan yang kurang 

lebih sama yang saling berinteraksi dengan kawan-kawan sebaya yang berusia sama dan 

memiliki peran yang unik dalam budaya atau kebiasaannya. Dari beberapa pengertian di 



 

atas, maka dapat disimpulkan bahwa teman sebaya adalah hubungan individu pada 

anak-anak atau remaja dengan tingkat usia yang sama serta melibatkan keakraban yang 

relatif besar dalam kelompoknya. 

 

 

2. Peran Teman Sebaya  

Bagi kebanyakan remaja, pandangan teman sebaya terhadap dirinya merupakan 

hal yang paling penting. Remaja memiliki kebutuhan yang kuat untuk disukai dan 

diterima oleh teman sebaya. Sebagai akibatnya, mereka akan merasa senang apabila 

diterima dan sebaliknya merasa tertekan dan cemas apabila dikeluarkan dan diremehkan 

oleh teman-teman sebayanya. Teman sebaya merupakan anak-anak atau remaja yang 

memiliki usia atau tingkat kematangan yang kurang lebih sama. Interaksi diantara teman 

sebaya yang berusia sama sangat berperan penting dalam perkembangan sosial. 

Pertemanan berdasarkan tingkat usia dengan sendirinya akan terjadi meskipun sekolah 

tidak menerapkan sistem usia. Remaja dibiarkan untuk menentukan sendiri komposisi 

masyarakat mereka. Bagaimanapun, seseorang dapat belajar menjadi petarung yang baik 

hanya jika diantara teman yang seusianya. Salah satu fungsi terpenting dari teman 

sebaya adalah sebagai sumber informasi mengenai dunia di luar keluarga. Remaja 

memperoleh umpan balik mengenai kemampuannya dari teman-teman sebayanya. Dan 

remaja mempelajari bahwa apa yang mereka lakukan itu lebih baik. Hubungan yang 

baik dengan teman sebaya perlu agar perkembangan sosialnya berjalan normal.  

Hubungan dengan teman sebaya memberikan konteks bagi remaja untuk 

mempelajari modus hubungan timbal balik yang simetris. Hubungan dengan teman 

sebaya bersifat kompleks dan dapat bervariasi tergantung pada bagaimana 

pengukurannya, perumusan hasilnya, dan garis perkembangannya. Kebutuhan remaja 

terhadap hubungan dengan teman sebaya sangatlah penting untuk perkembangan 

sosialnya. Maka jika ada keterbatasan hubungan dengan teman sebayanya akan 

berpengaruh terhadap perkembangan sosial anak tersebut, misalnya orang tua yang 

membatasi anaknya secara berlebihan untuk tidak berhubungan dengan teman 

sebayanya, hal ini akan berpengaruh pada perkembangan selanjutnya, yaitu ketika si 

anak terjun ke dalam masyarakat. Sehingga ia sulit untuk bersosialisasi di masyarakat.    

Menurut Santrock (2007) mengatakan bahwa peran terpenting dari teman sebaya 

adalah : 

a. Sebagai sumber informasi mengenai dunia di luar keluarga. 

b. Sumber kognitif, untuk pemecahan masalah dan perolehan pengetahuan. 

c. Sumber emosional, untuk mengungkapkan ekspresi dan identitas diri. 

Melalui interaksi dengan teman-teman sebaya, anak-anak dan remaja mempelajari 

modus relasi yang timbal-balik secara simetris. Bagi beberapa remaja, pengalaman 



 

ditolak atau diabaikan dapat membuat mereka merasa kesepian dan bersikap 

bermusuhan. Dari uraian tersebut maka dapat diketahui bahwa teman sebaya sebagai 

lingkungan sosial bagi remaja mempunyai peranan  

Peranan kelompok sebaya dalam kehidupan remaja yaitu : 

1. Kelompok sebaya mempunyai peran penting dalam penyesuaian diri remaja, dan 

persiapan bagi kehidupan di masa mendatang. 

2. Berperan pula terhadap pandangan dan perilakunya. Sebabnya adalah, karena 

remaja pada umur ini sedang berusaha untuk bebas dari keluarga dan tidak 

tergantung pada orang tua. Akan tetapi pada waktu yang sama ia takut kehilangan 

rasa nyaman yang telah diperolehnya selama masa kanak-kanaknya. 

3. Kelompok teman sebaya berperan pada saat remaja mengahadapi konflik antara 

ingin bebas dan mandiri serta ingin merasa aman, pengganti yang hilang dan 

dorongan kepada rasa bebas yang dirindukannya. Pengganti tersebut ditemukannya 

dalam kelompok teman, karena mereka saling dapat membantu dalam persiapan 

menuju kemandirian emosional yang bebas dan dapat pula menyelamatkannya dari 

pertentangan batin dan konflik sosial. 

4. Berperan dalam memberikan persepsi agar ia tidak merasa kerdil diantara orang-

orang dewasa umumnya. Karena remaja merasa dirinya kerdil bila berada dekat 

orang tuanya atau orang dewasa pada umumnya, karena kurang pengalaman, 

lemahnya pribadi dan kurangnya umur. Hal tersebut menyebabkan remaja menjauh 

dari orang tua, sebab ia tidak mau dianggap anak-anak lagi, kendatipun ia masih 

suka bermain dan bersenang-senang. Akan tetapi bila ia berada di tengah-tengah 

teman sebaya, ia tidak akan merasa kecil atau kerdil, baik dari segi fisik maupun 

mental. 

5. Remaja itu bergabung dengan kelompok teman sebaya, karena kebutuhan akan rasa 

bebas dari orang dewasa dan rasa terikat antara sesama anggota. Apabila semakin 

terasa keinginan untuk babas, maka semakin terikat hatinya kepada kelompok 

teman sebaya yang dapat memberikan kepuasan dan kebebasan. Hal inilah yang 

seringkali dirisaukan oleh orang tua, karena siskap mereka yang semakin menjauh 

dan kadang benci kepadanya (Uneng, 2014). 

3. Jenis dan Fungsi Kelompok Sebaya 

Setiap kelompok sebaya mempunyai atauran baik yang bersifat implicit maupun 

eksplisit, harapan-harapan terhadap anggotanya. Ditinjau dari sifat organisasinya 

kelompok sebaya dapat dibedakan menjadi: 

a. Kelompok sebaya yang bersifat informal. Kelompok sebaya ini dibentuk, diatur, 

dan dipimpin oleh anak itu sendiri misalnya, kelompok permainan, gang, dan lain-

lain. Di dalam kelompok ini tidak ada bimbingan dan partisipasi orang dewasa. 



 

b. Kelompok sebaya yang bersifat formal. Di dalam kelompok ini ada bimbingan, 

partisipasi atau pengarahan orang dewasa. Apabila bimbingan dan pengarahan 

diberikan secara bijaksana maka kelompok sebaya ini dapat menjadi wahana proses 

sosialisasi nilai-nilai dan norma yang terdapat dalam masyarakat. Yang termasuk 

dalam kelompok sebaya ini misalnya, kepramukaan, klub, perkumpulan pemuda 

dan organisasi lainnya (Uneng, 2014). 

 Dari uraian di atas, dapat dipahami bahwa kelompok sebaya sangat berperan 

penting dalam proses sosialisasi individu terutama kelompok sebaya remaja. Pengaruh 

kelompok sebaya tidak hanya berdampak negatif akan tetapi juga berdampak positif. 

Untuk itu pembentengan diri melalui keluarga masih sangat diperlukan bahwa ketika 

anak memiliki teman maka kenalilah siapa yang menjadi teman anak kita.  

Fungsi Kelompok Sebaya Di dalam kelompok sebaya yaitu anak belajar bergaul 

dengan sesamanya. Dalam kelompok sebaya itu anak belajar memberi dan menerima 

dalam pergaulannya dengan sesama temannya. Partisipasi di dalam kelompok 

sebayanya memberikan kesempatan yang besar bagi anak mengalami proses belajar 

sosial (sosial learning). Bergaul dengan teman sebaya merupakan persiapan penting 

dalam kehidupan seseorang setelah dewasa. Selain itu, di dalam kelompok sebaya anak 

mempelajari kebudayaan masyarakat. Melalui kelompok sebaya anak belajar bagaimana 

menjadi manusia yang baik sesuai dengan gambaran dan cita-cita masyarakatnya, 

tentang kejujuran, keadilan, kerja sama, dan tanggung jawab. Sehingga kelompok 

sebaya menjadi wadah dalam mengajarkan mobilitas sosial. Melalui pergaulan di dalam 

lingkungan kelompok sebaya itu anak-anak yang berasal dari kelas sosial bawah 

menangkap nilai-nilai, ide-ide, cita-cita, dan pola tingkah laku anak dari golongan 

menengah ke atas demikian juga sebaliknya. Kelompok sebaya juga masing-masing 

individu mempelajari peranan sosial yang baru. Anak yang biasa dididik dengan pola 

dengan otoriter dapat mengenal kehidupan demokratis dalam kelompok sebaya. Di 

dalam kelompok sebaya mungkin anak berperan sebagai sahabat, musuh, pemimpin, 

pencetus ide, dan sebagainya. Sehingga di dalam kelompok sebaya anak mempunyai 

kesempatan melakukan bermacam-macam kelompok sosial. 

4. Pengaruh Hubungan dengan Kelompok Sebaya Terhadap Perkembangan 

Sosial  

Menurut Gerungan, 1986 (dalam Uneng, 2014), kenakalan remaja muncul akibat 

terjadinya interaksi sosial antara individu (remaja) dengan teman sebayanya. Peran 

interaksi dengan teman sebaya tersebut dapat berupa imitasi, identifikasi, sugesti dan 

simpati. Remaja dapat meniru (imitasi) kenakalan yang dilakukan teman sebayanya, 

sementara itu sugesti bahwa kebut-kebutan dan penggunaan narkotika adalah remaja 

ideal, dapat mengakibatkan remaja yang mulanya baik menjadi nakal. Kuatnya pegaruh 

teman-teman sebaya yang mengarahkan remaja menjadi nakal atau tidak juga 



 

ditentukan bagaimana persepsi remaja terhadap teman sebayanya. persepsi memegang 

peran penting bagi tinggi atau rendahnya kenakalan remja, yang dalam tahapan 

selanjutnya dapat menjadi aksi nyata berupa perilaku nakal yang merugikan ligkungan 

dan dapat dikenai sangsi pidana. Dengan kata lain, jika remaja melihat bahwa teman 

sebayanya adalah media yang tepat untuk menyalurkan keinginan negative atau tujuan 

negative lainnya, maka tinggi pulalah kecenderungan remaja untuk berperilaku nakal. 

Penelitian seperti itu tentu saja penelitian negative remaja terhadap teman sebayanya. 

Persepsi merupakan proses pemahaman terhadap suatu objek yang merangsang 

panca indra dan memungkinkan individu (remaja) untuk membuat kontruksi dan 

prediksi tentang keseluruhan dari stimulus tersebut. Kemudian dari persepsi tersebut, 

individu dapat menilai kejadian yang ada diluarnya. 

Remaja yang berpersepsi positif terhadap teman sebayanya, memandang bahwa 

teman sebaya sebagai tempat memperoleh informasi yang tidak didapatkan di dalam 

keluarga, tempat menambah kemampuan dan menjadi tempat kedua setelah keluarga 

untuk mengarahkan dirinya (menuju kepada perilaku yang baik) serta memberikan 

masukan (koreksi) terhadap kekurangan yang dimilikinya, yang tentu saja akan 

membawa dampak baik bagi remaja yang bersangkutan (santrock, 2007). Sebaliknya, 

remaja yang berpersepsi negative terhadap teman-teman sebayanya, maka remaja 

melihat bahwa kelompok teman sebaya adalah sebagai kompensasi penebusan atas 

kekurangan yang dimilikinya atau sebagai ajang balas dendam terhadap lingkungan 

yang menolak atau memenuhi dirinya. Remaja yang merasa frustasi (karena 

ketidakmampuannya menghadapi kekurangan dan penolakan dari lingkungan/merasa 

dikucilkan) secara spontan saling bersimpati dan tarik-menarik, kemudian 

menggerombol untuk mendapatkan dukungan moral, dan memuaskan segenap 

kebutuhannya.Kecenderungan remaja akan rendah ketika remaja mampu berpersepsi 

bahwa teman sebaya adalah tempat untuk belajar bebas dari orang-orang dewasa 

(mandiri), belajar kepada kelompok, belajar menyesuaikan diri dengan standar 

kelompok, belajar bermain dan olahraga, belajar berbagi rasa, belajar bersikap sportif, 

belajar menerima dan melakanakan tanggung jawab, belajar bersaing dengan orang lain, 

belajar perilaku sosial yang baik, dan belajar bekerja sama. 

Pengaruh teman sebaya terhadap remaja itu ternyata berkaitan dengan iklim 

keluarga itu sendiri . Remaja yang memiliki hubungan yang baik dengan orang 

tuanya(iklim keluarga sehat) cenderung dapat menghindarkan diri dari pengaruh negatif 

teman sebayanya, dibandingkan dengan remaja yang hubungan dengan orang tuanya 

kurang baik.  

 

 

  



 

BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Rancangan Penelitian 

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif 

dengan strategi studi kasus. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud 

untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami subyek penelitian, misalnya 

prilaku, persepsi, motivasi, tindakan secara holistik dengan cara deskripsi dalam bentuk 

kata-kata dan bahasa Moleong (2004;6). Pendekatan kualitatif digunakan dengan 

maksud untuk mengungkap fakta-fakta lapangan sehingga akhirnya ditemukan pokok-

pokok temuan mengenai Pemanfaatan Teman Sebaya Untuk Meningkatkan 

Keterampilan Sosial Pada Peserta Didik Autis. Alasan pemilihan pendekatan ini karena 

penelitian ini berupaya untuk menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi di lapangan, 

mengutamakan proses bagaimana data dapat diperoleh sehingga data tersebut menjadi 

akurat dan layak digunakan dalam penelitian. Data yang diungkap berupa informasi 

baik secara lisan maupun secara tertulis yang diperoleh dari informan tentang 

pendapatnya pada saat dilakukan penelitian. Gambaran hasil penelitian yang diperoleh 

yaitu berupa uraian atau  penjelasan dalam bentuk narasi. 

 

B. Subyek Dan Informan Penelitian 

1. Subyek Penelitian 

Subyek dalam penelitian ini yaitu peserta didik autis (X & Y) kelas XII di DMK 

X kota Malang. X memiliki kemampuan kognitif yang baik, namun demikian subyek 

masi memiliki hambatan dalam keterampilan sosial.   Demikian halnya Y memiliki 

kemampuan kognitif yang baik, namun dmeikian memiliki hambatan dalam 

keterampilan sosial 

2. Informan Penelitian 

Informan Penelitian merupakan orang yang dimanfaatkan untuk memberikan 

informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian. Adapun yang menjadi informan 

dalam penelitian ini yaitu: peserta didik prakerin sebagai teman sebaya, kalab dan 

admin PLB sebagai pihak yang menjadi pelaku dan terlibat dalam implementasi 

prakerin. Selain itu yang menjadi informan penelitian yaitu GPK, Guru dan Peserta 

didik yang berada satu kelas degan subyek penelitian.   

 

C. Instrumen Dan Teknik Pengumpulan Data Penelitian 

Yang menjadi instrumen utama yaitu peneliti itu sendiri. Peneliti sekaligus 

menjadi perencana, pelaksana pengumpulan data, analisis, dan pada akhirnya menjadi 



 

pelapor hasil penelitian. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan pedoman observasi, 

wawancara dan pedoman studi dokumentasi. 

Pengumpulan data dalam penelitian ini dimaksudkan untuk memperoleh data 

mengenai Pemanfaatan Teman Sebaya Untuk Meningkatkan Keterampilan Sosial Pada 

Peserta Didik Autis, untuk selanjutnya dapat diberikan rekomendasi Adapun teknik 

pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu: 

1) Wawancara  

Jenis wawancara yang digunakan dalam penelitian ini yaitu wawancara 

semiterstruktur (semistructure interview), dimana dalam pelaksanaannya peneliti 

melakukan wawancara secara mendalam (independen interview) dengan menggunakan 

pedoman wawancara. Selain itu dalam pelaksanaannnya lebih bersifat terbuka dengan 

maksud pertanyaan dapat berkembang sesuai dengan data yang diperlukan sehingga 

sangat dimungkinkan bagi peneliti untuk menggali informasi yang berkaitan dengan 

penelitiannya yang belum tercantum dalam pedoma wawancara. Teknik ini digunakan 

untuk memperoleh sejumlah informasi, pendapat, pengetahuan dari orang-orang yang 

terlibat dalam prakerin.  

Sebagai upaya dalam menjawab pertanyaan dalam penelitian ini, peneliti akan 

melakukan wawancara terhadap peserta didik yang mengikuti prakerin di jurusan PLB, 

Kalab, dan juga admin PLB. Pedoman wawancara dikembangkan berdasarkan Teman 

Sebaya Untuk Mereduksi Perilaku Maladaptif Pada Peserta Didik Autis.  

2) Observasi 

Teknik ini digunakan untuk melihat dan mengamati secara langsung Efektifitas 

Pemanfaatan Teman Sebaya Untuk Mereduksi Perilaku Maladaptif Pada Peserta Didik 

Autis. Aspek-aspek yag diobservasi mencakup manusia, dan kegiatan yang 

berhubungan dengan Pemanfaatan Teman Sebaya Untuk Meningkatkan Keterampilan 

Sosial Peserta Didik Autis. Dalam pelaksanaannya peneliti menggunakan pedoman 

observasi yang telah disususn dan dikembangkan, sehingga memudahkan dalam 

melakukan pengamatan terhadap aktivitas belajar. 

3) Studi Dokumentasi   

Teknik studi dokumentasi merupakan teknik yang tidak kalah penting dengan 

teknik yang lain. Teknik ini diperlukan agar data-data yang diperoleh dari teknik 

wawancara dan observasi sah dan bukan berdasarkan perkiraan. 

Data yang dihimpun dan dianalisi melalui studi dokumentasi meliputi data tertulis, 

gambar maupun elektronik berkenaan dengan Pemanfaatan Teman Sebaya Untuk 

Meningkatkan Keterampilan Sosial Peserta Didik Autis. 

 

D. Teknik Pengolahan dan Analisis Data Penelitian 



 

Analisis data dalam penelitian ini merupakan upaya dalam memahami informasi 

untuk dicari pola-polanya, mengaitkan data dan memadukan data yang telah diperoleh 

baik melalui teknik observasi, wawancara maupun studi dokumen. Proses analisis data 

dilakukan secara interaktif dan berlangsung terus menerus selama proses penelitian 

berlangsung dari tahap pengumpulan data sampai akhir. Adapun langkah-langkah 

analisis data dalam penelitian ini dilakukan melalui model alir yang dikemukakan Miles 

and Huberman (Sugiyono,2011:246). Dalam model analisis ini, tiga komponen 

analisisnya yaitu reduksi data, sajian data, dan penarikan kesimpulan atau verivikasi, 

aktivitasnya dilakukan dalam bentuk interaktif dengan proses pengumpulan data sebagai 

suatu proses yang berlanjut, berulang, dan terus-menerus hingga membentuk sebuah 

siklus.  

1) Reduksi data  

Reduksi data  dalam penelitian ini yaitu sebagai proses perangkuman data 

(berdasarkan hasil observasi, wawancara dan studi dokumentasi), menyederhanakan, 

pemilihan hal-hal yang pokok, memfokuskan hal-hal yang penting berdasarkan prinsip 

seleksivitas terutama terkait relevansi dalam menjawab pertanyaan penelitian serta dapat 

digunakan dalam menajamkan data temuan, dan dicari tema dan polanya. Prosesnya 

berlangsung terus menerus selama penelitian berlangsung. Dengan demikian data yang 

telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dari perspektif masalah 

yang dibahas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data 

selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan. 

2) Display data 

Display data merupakan proses penyajian data. Setelah semua data terkumpul, 

peneliti melakukan display data atau penyajian data agar mempermudah peneliti untuk 

mengambil kesimpulan. Penyajian data dalam penelitian ini yaitu dengan  menyajikan 

sekumpulan informasi yang tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan 

kesimpulan dan pengambilan tindakan. Penyajian data yang ditampilkan adalah dari 

hasil wawancara, observasi dan studi dokumen. Penyajian data ini dilakukan dalam 

bentuk naratif. 

3) Verifikasi 

Langkah ketiga analisis data dalam penelitian ini yaitu menarik 

kesimpulan/verifikasi. Penarikan kesimpulan dilakukan dengan melihat kembali data 

sebagai proses mencari makna dari data yang telah dianalisis dan sebagai proses  

menimbang implikasinya bagi pertanyaan penelitian terkait. Setelah semua data 

terkumpul dan dianalisis  maka kesimpulan dapat diambil dan dideskripsikan dalam 

bentuk naratif.  

 

 



 

 

 

 

Secara skematis proses analisis interaktif ini dapat digambarkan sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. Komponen-komponen Analisis Data : Model Interaktif Miles & 

Haberman (Sugiyono, 2011:247) 

 

E. Teknik Pemeriksaan Dan Keabsahan Data Penelitian 

Pemeriksaan keabsahan data dilakukan agar hasil penelitian benar-benar dapat 

dipertanggungjawabkan. Keabsahan data yang diperoleh dilapangan diperiksa melalui 

kriteria dan teknik tertentu, yaitu derajat kepercayaan atau kredibilitas, seperti yang 

dikemukakan oleh Moleong (2004;327), sebagai berikut: 

1) Perpanjangan keikutsertaan, maksudnya adalah peneliti tinggal di lapangan 

penelitian    sampai kejenuhan pengumpulan data tercapai. 

2) Ketekunan pengamatan, mencari secara konsisten interprestasi dengan berbagai 

cara dalam kaitan dengan proses analisis yang konstan atau tentatif 

3) Triangulasi, adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu 

yang lain, untuk pengecekan pembanding terhadap data tersebut. 

4) Pengecekan sejawat. Teknik ini dilakukan dengan cara mengekspos hasil sementara 

atau hasil akhir yang diperoleh dalam bentuk diskusi dengan rekan-rekan sejawat 

5) Analisis kasus negatif. Analisis dilakukan dengan jalan mengumpulkan contoh-

contoh dan kasus yang tidaksesuai dengan pola dan kecenderungan informasi yang 

telah dikumpulkan dan digunakan sebagai bahan pembanding 

6) Pengecekan dengan anggota yang terlibat dalam proses pengumpulan data dalam 

pemeriksaan derajat kepercayaan 

Pengujian data dalam penelitian ini dilakukan dengan teknik triangulasi, yakni teknik 

pemeriksaaan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data itu untuk 

perbandingan dalam hal ini membandingkan antara hasil observasi, wawancara dan 

studi dokumentasi.  
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Gambar 3. Teknik Triangulasi 
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BAB IV 
 

 

HASIL PENELITIAN 
 

 

Bab ini menyajikan hasil penelitian di lapangan berkenaan dengan  Pemanfaatan 

Teman Sebaya Untuk meningkatkan Keterampilan sosial Peserta Didik Autis. Hasil 

penelitian disajikan dalam bentuk deskripsi berdasarkan informasi yang diperoleh 

melalui teknik wawancara, observasi dan studi dokumen, untuk selanjutnya dianalisis 

sehingga diperoleh temuan-temuan penelitian. Pembahasan hasil penelitian akan 

menguraikan kaitan antara hasil temuan dilapangan dengan konsep-konsep teori yang 

mendasarinya, sehingga akan diperoleh pokok-pokok temuan. Berdasarkan pokok-

pokok temuan dalam penelitian ini, diharapkan dapat memberikan gambaran tentang 

relevansi antara teoritis dengan kenyataan empirik di lapangan, sehingga dapat 

dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam upaya pengembangan dan perbaikan.  R 

merupakan peserta didik dengan hambatan perkembangan atau sering disebu dengan 

Autistik Spectrum Disorder. R merupakan peserta didik tingkat SMK. R memiliki 

kemampuan kognitif yang baik, sehingga dalma hal akademik R memiliki kemampuan 

yang baik bahkan dalam hal tertentu lebih baik jika dibandingkan dengan peserta didik 

reguler di kelasnya. Namun demikian dengan hambatan yang dimilikinya R mengalami 

hambatan dalam berinteraksi sosial.  

1. Peran Teman sebaya dalam membantu peserta didik autis saat menilai lingkungan 

secara tepat (behubungan dengan tatakrama) 

Peran teman sebaya dalam membatu peserta didik autis saat memasuki lingkungan 

baru yaitu membantu dalam orientasi lingkungan, diantaranya orientasi tempat maupun 

orientasi lingkungan sosial. Teman sebaya memberi pengarahan bagaimana ia harus 

bersikap ketika memasuki ruangan baru, bertemu dengan orang- orang baru baik oang-

orang yang lebih dewasa maupun teman-teman seusia lainnya. Lebih lanjut teman 

sebaya juga membantu mengarahkan peserta didik dalam tata krama berbicara. Jika R 

menunjukkan perilaku menyimpang, maka teman sebaya mengingatkan bahwa perilalu 

tersebut salah dan juga memberi tahu letak kesalahan serta bagaimana memperbaikinya.  

Peran teman sebaya tidak hanya terkait orientasi lingkungan baru tetapi teman 

sebaya juga membantu peserta didik autis saat menerima pengarahan guru dalam 

melaksanakan tugas-tugas belajarnya, seperti bagaiman harus bersikap jika 

mendapatkan tugas baru, juga membantu dalam mnenterjemahkan tugas-tugat yang 

diberikan. Lebih lanjut peran teman sebaya dalam membimbing peserta didik autis saat 

menyelesaikan tugas yatu ketika peserta didik mengalami kesulitan dalam memahami 

maksud dari tugas yang diberikan teman sebaya memberikan pengarahan, serta 

bagaimana peserta didik autis melaporkan hasil karyanya 



 

2. Peran teman sebaya dalam membantu peserta didik autis saat menggunakan 

pengetahuan yang dimiliki dalam kehidupan sehari-hari  

Peran teman sebaya dalam membatu peserta didik autis saat menyampaikan 

pendapat dalam diskusi yaitu dengan membantu tetap mengarah pada pembicaraan yang 

sedang didiskusikan. Dalam membatu peserta didik autis saat memahami hak dan 

kewajiban dalam kegiatan pembelajaran peran teman sebaya yaitu jika peserta didik 

kelauar dari topik yang sedang dibahas, maka teman sebaya mengingatkan kembali 

topik pembicaraan tersebut. Demikian halnya dalam membatu peserta didik autis saat 

mengenali waktu mengerjakan tugas/istirahat, teman sebaya juga memberikan 

pengarahan ketika waktu yang sedang berlangsung adalah waktu belajar demikian 

halnya ketika waktu yang berlangsung adalah waktu istrirahat.  

 

3. Peran teman sebaya dalam membantu peserta didik autis saat menyesuaikan diri 

dengan lingkungan yang terdekat. 

Peran teman sebaya dalam menyesuaikan diri dengan lingkungan baru yaitu 

pada kegiatan berkomunikasi dengan peserta didik lainnya saat kegiatan belajar, serta 

dalam berinteraksi dengan lingkungan sekitar. Peran teman sebaya dalam kegiatan 

berkomuikasi dengan peserta didik lainya dalam kegiatan belajar yaitu teman sebaya 

memberikan bimbingan kepada peserta didik autis jika dalam berkomunikasi kurang 

tepat dalam penggunaan bahasa, serta memberikan pengarahan jika komunikasi tidak 

mengarah pada topik pelajaran yang sedang dibahas. Peran teman sebaya dalam 

berinteraksi dengan lingkungan sekitar yaitu ketika berinteraksi dengan lingkungan di 

luar kelas, seperti dengan teman dan guru di luar kelas, jika peserta didik autis   

D meruapakan peserta didik dengan hambatan perkembangan atau sering disebut 

dengan autistik spectrum disorder. Demikain halnya dengan D juga merupakan peserta 

diidk ditingkat SMK. D juga memiliki kemampuan kognitif yang baik, namun dalam 

keterampilan sosial R memiliki hambatan.  

1. Peran Teman sebaya dalam membantu peserta didik autis saat menilai lingkungan 

secara tepat (behubungan dengan tatakrama) 

Peran teman sebaya dalam membatu peserta didik autis saat memasuki lingkungan 

baru yaitu membantu dalam orientasi lingkungan, diantaranya orientasi tempat maupun 

orientasi lingkungan sosial. Teman sebaya memberi pengarahan bagaimana ia harus 

bersikap ketika memasuki ruangan baru, bertemu dengan orang- orang baru baik oang-

orang yang lebih dewasa maupun teman-teman seusia lainnya. Lebih lanjut teman 

sebaya juga membantu mengarahkan peserta didik dalam tata krama berbicara. Jika R 

menunjukkan perilaku menyimpang, maka teman sebaya mengingatkan bahwa perilalu 

tersebut salah dan juga memberi tahu letak kesalahan serta bagaimana memperbaikinya.  



 

Peran teman sebaya tidak hanya terkait orientasi lingkungan baru tetapi teman 

sebaya juga membantu peserta didik autis saat menerima pengarahan guru dalam 

melaksanakan tugas-tugas belajarnya, seperti bagaiman harus bersikap jika 

mendapatkan tugas baru,bagaimana menyikapi tugas dan tanggung jawab, juga 

membantu dalam menterjemahkan tugas-tugat yang diberikan. Lebih lanjut peran teman 

sebaya dalam membimbing peserta didik autis saat menyelesaikan tugas yatu ketika 

peserta didik mengalami kesulitan dalam memahami maksud dari tugas yang diberikan, 

maka teman sebaya memberikan pengarahan. Dalam hal ini teman sebaya bukan berarti 

mmengerjakan tugas yang ada tetapi lebih pada mengarahkan apa maksud dari tugas 

tersebut dan bagaimana penyelesaiannya. Teman sebaya juga memberikan pengarahan 

bagaimana peserta didik autis melaporkan hasil karyanya. 

2. Peran teman sebaya dalam membantu peserta didik autis saat menggunakan 

pengetahuan yang dimiliki dalam kehidupan sehari-hari  

Peran teman sebaya dalam membatu peserta didik autis saat menggunakan 

pengetahuan yang dimiliki diantaranya dalam kegiatan dikusi, memahami hak dan 

kewajiban, dalam hal mengenal waktu. Peran teman sebaya dalam menyampaikan 

pendapat dalam diskusi yaitu dengan membantu tetap mengarah pada pembicaraan yang 

sedang didiskusikan. Dalam membatu peserta didik autis saat memahami hak dan 

kewajiban dalam kegiatan pembelajaran peran teman sebaya yaitu jika peserta didik 

kelauar dari topik yang sedang dibahas, maka teman sebaya mengingatkan kembali 

topik pembicaraan tersebut. Demikian halnya dalam membatu peserta didik autis saat 

mengenali waktu mengerjakan tugas/istirahat, teman sebaya juga memberikan 

pengarahan ketika waktu yang sedang berlangsung adalah waktu belajar demikian 

halnya ketika ewaktu yang berlangsung adalah waktu istrirahat.  

 

3. Peran teman sebaya dalam membantu peserta didik autis saat menyesuaikan diri 

dengan lingkungan yang terdekat. 

Peran teman sebaya dalam menyesuaikan diri dengan lingkungan baru yaitu 

pada kegiatan berkomunikasi dengan peserta didik lainnya saat kegiatan belajar, dalam 

berinteraksi dengan lingkungan sekitar.  Teman sebaya berperan dalam kegiatan 

berkomunikasi dengan peserta didik lainya terutama dalam kegiatan belajar yaitu teman 

sebaya memberikan bimbingan kepada peserta didik autis jika dalam berkomunikasi 

kurang tepat seperti dalam penggunaan bahasa. Selain itu, teman sebaya juga berperan 

serta memberikan pengarahan jika komunikasi tidak mengarah pada topic pelajaran 

yang sedang dibahas. Pada saat berinteraksi dengan lingkungan sekitar, peran teman 

sebaya yaitu ketika berinteraksi dengan lingkungan di luar kelas, seperti dengan teman 

dan guru di luar kelas, jika peserta didik autis menunjukkan penyimpangan dalam 



 

berinteraksi maka teman sebaya mengarahkan, akan tetapi jika peserta didik autis tidak 

menyimpang maka teman sebaya cukup mengawasi.  

  



 

 

BAB V 

PEMBABASA 

 

Perkembangan sosial merupakan pencapaian kematangan dalam hubungan 

sosial. Perkembangan sosial bertujuan untuk menjadikan diri agar bisa 

Berkomunikasi dan bekerja sama dengan lingkungan sosialnya. Lebih lanjut 

prinsip-ptinsip umum perkembangan yaitu bahwa seberapa cepat perkembangan 

individu akan dipengaruhi interaksi’bawttan dan faktor lingkungan, dan dalam 

proses perkembangan individu akan ditentukan oleh interaksi faktor bawaan dan 

faktor lingkungan. Dengan faktor tersebut menentukan seseorang itu bisa 

berkomu;iikasi dengan lingkungan sekitar dengan cepat. 

Pada dasamya Anak dilahirkan belum bersifat sosial. Dalam arti, dia belum 

memiliki kemampuan untuk bergaul dengan oranga lain. Untuk mencapai 

kematangan sosial, anak harus belajar tentang cara-cara menyesuaikan diri dengan 

orang lain. Kemampuan ini diperoleh anak melalui berbagai kesempatan atau 

pengalaman bergaul dengan orang-orang di lingkunganya, baik orang tua, saudara. 

teman sebaya atau orang dewasa lainnya Perkembangan sosial anak dipengaruhi 

oleh proses perlakuan atau bimbingan orang tua terhadap anak dalam mengenalkan 

berbagai aspek kehidupan sosial, atau norma-norma kehidupan bermasyarakat serta 

mendorong dan memberikan contoh kepada anaknya bagaimana menerapkan norma-

norma tersebut dalam kehidupân sehari-hari. Proses bimbingan orang tua ini lazim 

disebut Sosialiasi. 

Masa remaja merupakan masa yang sangat penting dalam proses 

perkembangan. karena itu perkembangan pada masa remaja sudah seharusnya 

mendapatkan perhatian dari berbagai pihak, terutama dari lingkungan terdekatnya. 

Demikian halnya dengan peserta didik dengan autis, salah satu bagian terpenting 

dxri perkembangan remaja adalah perkembangan dalam kehidupan sosial. 

Memang perkembangan fisik tidak dapat dilepaskan, tetapi kebanyakan kasus 

remaja te ad1 dikaienakan kurang sempumanya proses perkembangan sosialnya. 

Permasalahan dalam perkembangan sosial remaja dikarenakan para remaja belum 

mampu menjalankan tugas perkembangan sosialnya. Tugas perkembangan sosial 

remaja adalah tugas yang khas dimiliki oleh para femaja. Para remaja, disadari atau 

tidak, mereka harus memenuhi tugasnya tersebut, tetapi disatu sisi tantangan remaja 

untuk memenuhi tugas tersebut sangatlah berat. Sehingga para reniaja 

membutuhkan orang lain misalnya keluarga, teman sebaya, dan lingkungan 

sosialnya, untuk memenuhi tugas perkembangan sosialnya.Dalam perkembangan sosial 

remaja, teman sebaya sangatlah berperan penting. Peranan teman-teman sebaya 



 

terhadap remaja terutama berkaitan dengan sikap, pembicaraan, minat, penampilan 

dan perilalu. Hal ini bérarti menunjukkan bahwa kuatnya penganih teman sebaya 

terhadap perkembangan hubungan sosial remaja  

1. Peran Teman sebaya dalam membantu peserta didik autis saat menilai 

lingkungan secara tepat (behubungan dengan tatakraina) 

Teman sebaya sangat berperan dalam membatu peserta didik autis saat 

memasuki lingkungan baru. Dalam ha1 ini teman sebaya berperan membantu 

dalam orientasi lingkungan, diantaranya orientasi tempat maupun orientasi lingkungan 

sosial baik di lingkungan sekolah maupun lingkungan diluar sekolah saat melakukan 

kunjungan-kunjungan. Teman sebaya memberi contoh dan pengarahan bagaimana ia 

harus beisikap ketika memasuki ruangan baru, bertemu dengan orang- orang baru baik 

orang-orang yang lebih dewasa seperti bagaimana berprilaku kepada gum, GPK 

maupun staf pengajar lainnya. Teman sebaya mencontohkan dan mengingatkan 

jika perilalu yang ditunjukkan RO dan DN kurang sopan. Lebih lanjut teman 

sebaya juga membantu men ahkan peserta didik dalam tata krama berbicara. Jika 

RO dan DN menunjukkan perilalu menyimpang, maka teman sebaya mengingatkan 

bahwa perilalu tersebut salah dan juga memberi tahn letak kesalahan serta 

bagaimana memperbaikinya. 

Peran teman sebaya tidak hanya terkait orientasi lingkungan baru tetapi 

teman sebaya juga membantu peserta didik autis saat menerima pengarahan guru 

baik saat pembelajaran maupun pada saat kegiatan di luar kelas atau ekstra 

kulikuler.  Temen sebaya memberikan pengarahan dan contoh dalam 

melaksanakan tugas-tugas belajamya, seperti bagaiman harus bersikap jika 

mendapatkan tugas baru “perrhatikan penjelasan guru”, juga membantu dalam 

mnente emahkan tugas-tUgat yang diberikan jika peserta didik berkebutuhan 

khsuus mengalami kesulitan. Lebih lanjut peran teman sebaya dalam membimbing 

peserta didik autis saat menyelesaikan tugas yatu ketika peserta didik mengalami 

kesulitan dalam memahami maksud dari tugas yang diberikan teman sebaya 

memberikan contoh dan pengarahan, serta bagaimana peserta didik autis 

melaporkan hasil keqanya dalam pebtuk tugas. Kondisi demikian menunjukkan 

bahawa teman sebaya sangat b‹aperan dalam membantu peserta didik autis saat 

menilai lingkungan secara tepat terutama behubungan dengan tatakratna, Hal 

tersebut sejalan dengan pendapit Khatip Ahmad Santhut, (1998:30) upaya yang 

dilakukan untuk meningkatkan keterampilan sosial pa‹1a masa awal anak da;›at 

dilaltukan melalui Teladan diri orang terdekat serta sosiali dan interaksi. Teladan 

adalah metode terbaik dalam pendidikan anak, terutama pada periode awal anak-

anak. Teladan terbaik berasal dari omng tua dan didukung dengan teladan yang 



 

diberikan oleh anggota keluarga yang lain atau lingkungan terdekat. Anak akan 

lebih mudah dan cepat dalam hal meniru terutama meniru perilalu dan sikap yang 

ditunjukkan anggota keluarga dan lingkungan sekitamya. Lebih lanjut manfaat 

interaksi sosial akan membantu anak belajar menjalin hubungan dengan teman 

sebaya, tolong menolong pada saat bermain, dan membentuk karakter melalui 

teladan dari lingkungan sekitar. 

2. Peran teman sebaya dalam membantu peserta didik autis saat menggunakan 

pengetahuan yang dimiliki dalam kehidupan séhari-hari 

Teman sebaya sangat berperan dalam membatu peserta didik autis saat 

menyampaikan pendapat dalam diskusi yaitu dengan membantu tetap mengarah 

pada pembicaraan yang sedang didiskusikan. Hal tersebut dilakukan kama sering 

kali RO dan DN tidak fokus pada materi yang sedang dibicarakan bahkan sering 

kali membicarakan hal diluar apa yang dibicarakan seperti RO memiliki hobi 

“kereta api”. Dalam membatu peserta didik autis saat memahami hak ‹Ian 

kewajiban dalam kegiatan pembelajamn pemn teman sebaya yaitu jika peserta 

didik hdak tertip seperti tidak memperhatikan saat proses pembelajaran, 

mendengung, maka tetnan sebaya memberi contoh dan mengingatkan untuk 

memperhatikan, berhenti mendengung dan menjelaskan hal tersebut sangat 

mengganggu teman-temannya Demikian halnya dglam membatu peserta didik 

autis saat mengenali waktu mengeijakan tugas/istirahat, teman sebaya juga 

memberikan J›engarahan ketika waktu yang sedang berlangsung adalah waktu 

belajar, Hal tersebut dilakukan knma RO dan DN juga sering kali tidak paham 

waktu istrahat dan ingin segera makan siang. Demikian halnya ketika waktu yang 

berlangsung adalah waktu istrirahat maka boleh keluar ruangan dan makan siang. 

Kondisi demkian menunjukkan teman sebaya sangat berperan terutama dalam 

membantu peserta didik autis saat menggunakan pengetahuan yang dimiliki dalam 

kehidupan sehari-hari. Hal tersébut sejalan dengan pendapat ahli dimana 

hubungan dengan teman sabaya mempunyai berbagai macam fungsi, yang banyak di 

antaranya dapat memfasilitasi proses belajar dan Jnrkeinbangan anak. Melalui 

hubungan teman sebaya, anak memporoleh kesempatan untuk belajar 

keteranipilan sosial tenitama keterampilan yang dibutuhkan untuk memulai dan 

memelihara hubungan sosial dan untuk memecahkan konflik sosial, yang 

mencakup ketennnpilan berkomunikasi, berkompromi, dan t›erdip1omasi (Asher et 

a1., 1982 - dalam Burton, 1986). Di camping mengajari anak cara bertahan hidup 

di kalangan sesamanya, hubungan teman sebaya memberikan kepada anak konteks 

untuk dapat membandingkan dirinya dengan orang lain serta memberi 

kesempatan untuk belajar berkelompok (Rubin, 1980 - dalam Budd, 1985). 



 

 

 

3. Peran teman sebaya dalam membantu peserta didik autis saat menyesuaikan 

diri dengan lingkungan yang terdekat. 

Teman sebaya sangat berperan dalam menyesuaikan diri dengan lingkungan baru yaitu 

pada kegiatan berkomunikasi dengan peserta didik lainnya saat kegiatan belajar, saat 

berkomunikasi dengan guru diluar kelas serta dalam berinteraksi dengan lingkungan 

sekitar. Peran teman sebaya dalam kegiatan berkomuikasi dengan peserta didik lainya 

dalam kegiatan belajar yaitu teman sebaya memberikan bimbingan kepada RO dan DN jika 

dalam berkomunikasi kutang tepat dalam penggunaan bahasa, serta memberikan 

pengarahan jika komunikasi tidak mengarah pada topik pelajaran yang sedang dibahas. 

Peran teman sebaya saat RO dan DN berinteraksi dengan guru di luar kelas yaitu dengan 

mengarahkan dan memberi contoh yang baik jika RO dan DN menunjukan perilalu 

menyimpang. Perari teman sebaya dalam berinteraksi dengan lingkungan sekitar yaitu ketika 

berinteraksi dengan lingkungan di luar kelas yaitu jika peserta didik autis menunjukkan 

perilalu yang tidak sopan maka mengingatkan. Jadi teman sebaya juga mondampingi RO dan 

DN saat berinteraksi dengan lingkungan sekitar.  

Combs dan Slaby (Budd, 1985) menemukan bahwa hubungan teman sebaya yang baik 

secara konsisten terkait langsung dengan dimensi keramahan, partisipasi. pengayoman 

(nurturance), kemurahan hati, dan responsif dalam interaksi teman sebaya. Di samping iiu. 

anak yang banyak melibatkan dirinya dengan teman sebayanya juga dapat memperoleh 

kesempatan untuk membangun rasa percaya diri sosial (social self-confidence (Burton, 

1986). Anak-anak ini dapat memupuk kepercayaan terhadap kemampuannya sendiri untuk 

mencapai tujuan interpersonalnya, sehingga tidak akan mudah merasa kecewa dengan 

pasang/surutnya interaksi sosial. Hal-hal tersebut berimplikasi terhadap kemampuan 

penyesuaian sosial dan profesionalnya di kemudian hari (Burton, 1986). 

Hartup (1992) mengidentifikasi empat fungsi hubungan teman sebaya, 

yang mencakup: 1) hubungan teman sebaya sebagai sumber emosi (emotional 

resources), baik untuk memperoleh rasa senang maupun untuk beradaptasi 

terhadap stress, 2) Hubungan teman sebaya sebagai sumber kognitif (cognitive 

resources) untuk pemecahan masalah dan perolehan pengetahuan; 3) Hubungan 

teman sebaya sebagai konteks di mana keterampilan sosial dasar misalnya 

keterampilan komunikasi sosial, keterampilan ke asama dan keterampilan masuk 

kelompok) diperoleh atau ditingkatkan; dan 4) Hubungan teman sebaya sebagai 

landasan untuk te alinnya bentukhubungan lainnya (misalnya hubungan dengan 

saudara kandung) yang lebih harmonis. Hubungan teman sebaya yang berfungsi 

secara harmonis di kalangan anak-anak prasekolah telah terbukti dapat 



 

memperhalus hubungan antara anak-anak itu dengan adiknya. Hartup 

mengemukakan bahwa sebagai sumber emosi. pertemanan bagi anak memberi 

rasa aman untuk memasuki wilayah baru, bertemu dengan orang baru atau hal-hal 

bani, dan mengatasi persoalan- persoalan baru. Di samping itu, dengan teman 

sebaya, anak saling memberikan dukungan dalam mengatasi strees dan 

menciptakan suasana yang menyenangkan. Pada gilirannya, keadaan ini dapat 

memberikan “basis yang aman” untuk melakukan social learning lebih lanjut dan 

membuat temuaniemuan baru. 

 

Studi yang dilakukan oleh Freud dnn Dann (Ladd & Asher, 1585) terhadap 

enam orang anak yatim piatu korban Perang Dunia II menunjukkan bahwa dalam 

ketidakhadiran orang dewasa sebagai pengasuh, anak mengembangkan pola 

hubungan yang menyerupai hubungan oran tuaanak. Hasil yang serupa 

ditunjukkan oleh penelitian Jchwara dan Ispa (kadd & Asher, 1985) yang 

menunjukkan bahwa bila anak dihadapkan pada situasi baru atau situasi yang 

mungkin membahayakan, sahabat sebayanya dapat berfungsi sebagai penghibw atau 

penurun ketegangan, satu fungsi yang biasanya ditunjukkan oleh orang tuanya. 

Sebagai sumber kognitif, hubungan teman sebaya memungkinkan anak untuk saling 

mengajari ‹falain banyak situasi, dun pada umumnya kegiatan ini efektif. Hartup 

(1992) mengidentifikasi empat jenis pengajaran antarteman sebaya, yaitu peer 

tutoring, coopemtive learning, peer collaboration dan peer modeling. Peer tutoring 

adalah transmisi informasi secara didaktik dari satu anak ke anak lain, biasanya dari 

“ahli” kepada “pemula”. Cooperative learning adalah cara belajar yang menuntut 

anak untuk saling berkontribusi dalam pemecahan masalah dan herbagai 

imbalannya. Peer collaboration terjadi bila semua anggota kelompok belajar 

itu adalah pemula yang bekerjasama untuk menyelesukan suatu tugas yang 

tidak dapat dilakukan sendiri-sendiri, Peer modeling adalah transmisi informasi 

melalui peniruan antar teman sebaya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

BAB VI 

 

 

SIMPULAN DAN SABAN 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pemBahasan pada bab IV make 

dapat disimpulkan bahwa temuan dari penelitian ini adalah: 

 

1. Peran Teman sebaya dalam membantu peserta didik autis saat menilai 

lingkungan secara tepat (behubungan dengan tatakrama) 

Teman sebaya  sangat berperan  dalam  membatu  peserta  didik autis saat 

memasuki lingkungan bani yaitu membantu dalam orientasi lingkungan. 'teman 

sebaya juga membantu mengarahkan peserta didik dalam tata krama berbicara. 

Teman sebaya juga membantu peserta didik baik saat pembelajaran maupun 

pada saat kegiatan di luar kelas atau ekstm kulikuler. Kondisi demikian 

menunjukkan bahawa teman sebaya sangat berperan dalam membantu peserta 

didik autis saat menilai lingkungan secara tepat terutama behubungan dengan 

tatakrama. 

 

2. Peran teman sebaya dalam membantu peserta didik autis saat menggmakan 

pengetahuan yang dimiliki dalam kehidupan sehari-hari. 

Peran teman sebaya dalam membatu peserta didik autis saat menggunakan 

pengetahuan yang dimiliki dalam kehidupan sehari-hari yaitu terkait kemmapuan 

dalam menyampaikan pendapat dalam diskusi. Teman sebaya juga berperan 

dalam membatu peserta didik autis saat memahami hak dan kewajiban dalam 

kegiatan pembelajaran. Demikian halnya teman sebaya juga berperan dalam 

membatu peserta didik autis saat mengenali waktu menge;jakantugas/istimhat. 

3. Peran teman sebaya dalam membantu peserta didik autis saat menyesuaikan 

diri dengan lingkungan yang terdekat 

Peran teman sebaya dalam menyesuaikan diri dengan lingkungan baru yaitu 

pada kegiatan berkomunikasi dengan peserta didik lainnya saat kegiatan belajar, 



 

saat berkomunikasi dengan guru diluar kelas serta dalam berinteraksi dengan 

lingkungan sekitar. 

 

B. SARAN  

Berdasarkan temuan-temuan penelitian ini maka ada beberapa saran yang 
 

perlu dipertimbangkan untuk dilaksanakan oleh berbagai pihak terkait yaitu: 

1. Bagi kepala Sekolah 

Sebagai upaya meningkatkan peran teman sebaya dalam keterampilan sosial 

peserta didik autis, maka disarankan kepada kepnla sekolah untuk memeberikan 

kesempatan, motovasi, dan pembinaan kepada guru agar dapat mengembangkan 

program yang lebih memberikan kesempatan kepada peserta didik reguler dengan 

peserta didik autis dalam meningkatkan hubungan sosial seperti dengan 

menyelenggamkan kegiatan-kegiatan di luar kelas yang difasilitasi oleh pihak 

sekolah. 
 

2. Bagi Guru Pembimbing Khusus, Guru Kelas dan Guru mata pelajaran 

Sebagai upaya meningkatkan peran teman sebaya dalam keterampilan sosial 

peserta didik autis, maka disaisnkan kepada OPK maupun guru kelas dan gum 

rata pelajaran untuk lebih meningkatkan peran teman sebaya tenitarna dnlam 

keterampilan sosial baik di lingkungan kelas maupun di luar lingkungan kelas 

seperti melibntkan peserta didik reguler dalam program Ai3K. Dengan demikian 

diharapkan melalui kegiatan tersebut peserta didik regular akan lebih terbuka dnn 

perduli dengan keberadaan anak berkebutuhan  khusus.  
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Lampiran 1 

A. Personalia Penelitian 

Ketua Peneliti  

Nama    : Sinta Yuni Susilawati, s.Pd. M.Pd 

NIP   : 

Unit Kerja  : Dosen Jurusan PLB  

 

Anggota Peneliti   

Nama   : Muhamad Izhar Safawi  

Unit kerja  : Mahasiswa PLB 2013 

 

Nama   : Indri Pramesti Rosalina 

Unit kerja  : Mahasiswa PLB 2013 

 

Nama   : Tri Ayu Suryani 

Unit kerja  : Mahasiswa PLB 2013 

 

Nama   : Noverita Surya Dewi 

Unit kerja  : Mahasiswa PLB 2010 

  



 

Lampiran 2 

B. Rencana Biaya Penelitian 

No  Alokasi biaya Jumlah  

 Konsumsi Seminar Proposal Rp. 1.000.000 

 Seminar Definisi Operasional Rp. 1.000.000 

 Transportasi  

Koordinasi persiapan penelitian 

Rp.1.000.000,- 

Pengumpulan data Rp. 2.500.000,- 

 

 

 

Rp.5.500.000  

 Pengolahan data dan seminar 

Pengolahan data Rp. 2.500.000 

Pembuatan laporan Rp. 1.000.000 

Seminar dan penggandaan  

Rp. 1.500.000 

 

 

 

 

 

Rp. 4.500. 000 

 Total biaya Rp. 10.000.000 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

Lampiran 3 

 

Kisi-kisi Instrumen Penelitian 

Efektifitas Pemanfaatan Teman Sebaya Untuk Mereduksi Perilaku Maladaptif Pada Peserta 

Didik Autis (Studi kasus Pada Prakerin Siswa Autis Di UM) 

No Pertanyaan 

Penelitian 

Indikator Aspek Item Sumber 

Data/Informan 

Teknik 

1 Bagaimanaka

h Peran 

Teman sebaya 

dalam 

membantu 

peserta didik 

autis saat 

menilai 

lingkungan 

secara tepat 

(behubungan 

dengan 

tatakrama) 

 

Peran 

Teman 

sebaya 

dalam 

membantu 

peserta didik 

autis saat 

menilai 

lingkungan 

secara tepat 

(behubungan 

dengan 

tatakrama) 

 

Peran teman sebaya 

dalam membatu 

peserta didik autis 

saat memasuki 

lingkungan baru 

 Peserta didik 

Prakerin, Kalab, 

admin PLB 

Wawancara, 

Observasi 

Peran teman sebaya 

dalam membatu 

peserta didik autis 

saat berhadapan 

dengan pembina 

Prakerin/orang lain 

yang lebih dewasa 

 Peserta didik 

Prakerin, Kalab, 

admin PLB 

Wawancara, 

observasi 

Peran teman sebaya 

dalam membatu 

peserta didik autis 

saat mendapatkan 

tugas baru  

 Peserta didik 

Prakerin, Kalab, 

admin PLB 

Wawancara, 

observasi 

Peran teman sebaya 

dalam membatu 

peserta didik autis 

saat melaporkan 

hasil kerja 

 Peserta didik 

Prakerin, Kalab, 

admin PLB 

Wawancara, 

observasi, studi 

dokumen 



 

2 Bagaimanakah 

peran teman 

sebaya dalam 

membantu 

peserta didik 

autis saat 

menggunakan 

pengetahuan 

yang dimiliki 

dalam 

kehidupan 

sehari-hari 

(menyampaika

n pendapat 

dalam diskusi,  

memahami 

hak dan 

kewajiban, 

mengenali 

waktu saat 

mengerjakan 

tugas/istirahat, 

memahami 

arah untuk 

bepergian) 

Peran teman 

sebaya 

dalam 

membantu 

peserta didik 

autis saat 

menggunaka

n 

pengetahuan 

yang dimiliki 

dalam 

kehidupan 

sehari-hari 

(menyampaik

an pendapat 

dalam 

diskusi,  

memahami 

hak dan 

kewajiban, 

mengenali 

waktu saat 

mengerjakan 

tugas/istiraha

t, memahami 

arah untuk 

bepergian) 

Peran teman sebaya 

dalam membatu 

peserta didik autis 

saat menyampaikan 

pendapat dalam 

diskusi 

 Peserta didik 

Prakerin, Kalab, 

admin PLB 

Wawancara, 

Observasi 

Peran teman sebaya 

dalam membatu 

peserta didik autis 

saat memahami hak 

dan kewajiban 

 Peserta didik 

Prakerin, Kalab, 

admin PLB 

Wawancara, 

Observasi 

Peran teman sebaya 

dalam membatu 

peserta didik autis 

saat mengenali waktu 

mengerjakan 

tugas/istirahat 

 Peserta didik 

Prakerin, Kalab, 

admin PLB 

Wawancara, 

observasi, studi 

dokumen 

Peran teman sebaya 

dalam membatu 

peserta didik autis 

saat memahami arah 

untuk bepergian 

 Peserta didik 

Prakerin, Kalab, 

admin PLB 

Wawancara dan 

oservasi 

3 Bagaimanaka

h peran teman 

sebaya dalam 

membantu 

peserta didik 

autis saat 

menyesuaikan 

diri dengan 

Peran teman 

sebaya 

dalam 

membantu 

peserta didik 

autis saat 

menyesuaika

n diri dengan 

Peran teman sebaya 

dalam membatu 

peserta didik autis 

saat menyesuaikan 

diri dengan 

lingkungan 

perkuliahan 

 Peserta didik 

Prakerin, Kalab, 

admin PLB 

Wawancara, 

observasi, Studi 

Dokumen 



 

lingkungan 

yang terdekat. 

 

lingkungan 

yang 

terdekat. 

 

 

 

 

 

  



 

Instrumen Wawancara 

No Pertanyaan Jawaban 

1 Bagaimanakah peran teman sebaya dalam 

membatu peserta didik autis saat 

memasuki lingkungan baru 

 

2 Bagaimanakah peran teman sebaya dalam 

membatu peserta didik autis saat 

berhadapan dengan pembina Prakerin 

 

3 Bagaimanakan peran teman sebaya dalam 

membantu peserta didik autis menerima 

pengarahan pembina dalam 

melaksanakan program prakerin 

 

4 Bagaimanakan peran teman sebaya dalam 

membantu peserta didik autis menerima 

pengarahan ketua jurusan PLB, laboran 

dan admin dalam melaksanakan program 

prakerin 

 

6 Bagaimanakah peran teman sebaya dalam 

membatu peserta didik autis saat 

mendapatkan tugas baru dari kajur, kalab 

dan admin jurusan PLB? 

 

7 Bagaimanakah peran teman sebaya dalam 

membimbing peserta didik autis saat 

menyelesaikan tugas 

 

8 Bagaimanakah peran teman sebaya dalam 

membatu peserta didik autis saat 

melaporkan hasil kerja 

 

9 Bagaimanakah peran teman sebaya 

dalam membatu peserta didik autis saat 

menyampaikan pendapat dalam diskusi 

 

10 Bagaimanakah peran teman sebaya dalam 

membatu peserta didik autis saat 

memahami hak dan kewajiban dalam 

 



 

kegiatan prakerin 

11 Bagaimanakah peran teman sebaya dalam 

membatu peserta didik autis saat 

mengenali waktu mengerjakan 

tugas/istirahat 

 

13 Bagaimanakh peran teman sebaya dalam 

membatu peserta didik autis saat 

memahami arah untuk bepergian saat 

sholat, istirahat dan saatke toilet 

 

14 Bagaimanakah peran teman sebaya 

dalam membatu peserta didik autis saat 

menyesuaikan diri dengan lingkungan 

perkuliahan 

 

15 Bagaimanakah peran teman sebaya 

dalam membantu peserta didik saat 

berinteraksi dengan mahasiswa 

 

16 Bagaimanakah peran teman sebaya 

dalam membantu peserta didik saat 

berinteraksi dengan dosen, atau tendik di 

lingkungan FIP  UM? 

 

 

Instrumen Observasi 

No Pertanyaan Jawaban 

1 Peran teman sebaya dalam membatu 

peserta didik autis saat memasuki 

lingkungan baru 

 

2 Peran teman sebaya dalam membatu 

peserta didik autis saat berhadapan 

dengan pembina Prakerin/orang lain yang 

lebih dewasa 

 

3 Peran teman sebaya dalam membantu 

peserta didik autis menerima pengarahan 

pembina dalam melaksanakan program 

 



 

prakerin 

4 Peran teman sebaya dalam membantu 

peserta didik autis menerima pengarahan 

ketua jurusan PLB, laboran dan admin 

dalam melaksanakan program prakerin 

 

6 Peran teman sebaya dalam membatu 

peserta didik autis saat mendapatkan 

tugas baru  

 

7 Peran teman sebaya dalam membimbing 

peserta didik autis saat menyelesaikan 

tugas 

 

8 Peran teman sebaya dalam membatu 

peserta didik autis saat melaporkan hasil 

kerja 

 

9 Peran teman sebaya dalam membatu 

peserta didik autis saat menyampaikan 

pendapat dalam diskusi 

 

10 Peran teman sebaya dalam membatu 

peserta didik autis saat memahami hak 

dan kewajiban 

 

11 Peran teman sebaya dalam membatu 

peserta didik autis saat mengenali waktu 

mengerjakan tugas/istirahat 

 

13 Peran teman sebaya dalam membatu 

peserta didik autis saat memahami arah 

untuk bepergian saat sholat, istirahat dan 

saatke toilet 

 

14 Peran teman sebaya dalam membatu 

peserta didik autis saat menyesuaikan diri 

dengan lingkungan perkuliahan 

 



 

15 Peran teman sebaya dalam membantu 

peserta didik saat berinteraksi dengan 

mahasiswa 

 

16 Peran teman sebaya dalam membantu 

peserta didik saat berinteraksi dengan 

dosen, atau tendik di lingkungan FIP  UM 

 

 

 

  



 

Instrumen Studi Dokumen 

 

No Pertanyaan Jawaban 

1 Peran teman sebaya dalam membatu 

peserta didik autis saat melaporkan hasil 

kerja 

 

2 Peran teman sebaya dalam membatu 

peserta didik autis untuk mengenali waktu 

saat mengerjakan tugas/istirahat 

 

3 Peran teman sebaya dalam membantu 

peserta didik saat berinteraksi dengan 

mahasiswa 

 

4 Peran teman sebaya dalam membantu 

peserta didik saat berinteraksi dengan 

dosen, atau tendik di lingkungan FIP  UM 

 

 

  



 

  



 

 


