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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Tidak semua anak dilahirkan dengan sempurna, ada beberapa anak  yang 

memiliki keterbatasan baik secara fisik, mental maupun keterbatasan dalam 

kemampuan interaksi sosial atau emosi, misalnya saja anak yang memiliki gejala 

autism, yang biasa disebut autis. Secara fisik anak autis tidak memiliki 

karakteristik yang berbeda dengan anak normal, tetapi saat  kita ajak berinteraksi 

akan terlihat  karakteristik yang berbeda. Menurut The Association for Autistic 

Children in WA (1991) (Yuwono, 2009): 

  Autism dipahami sebagai gangguan perkembangan neurobiologis yang berat 

sehingga gangguan tersebut mempengaruhi bagaimana anak belajar, 

berkomunikasi, keberadaan dalam lingkungan dan hubungan dengan orang lain 

(hubungan sosial).  

Pernyataan di atas mengidentifikasikan bahwa, anak autis biasanya lebih suka 

menyendiri, memiliki gangguan interaksi sosial, gangguan komunikasi, gangguan 

dalam pola bermain, gangguan sensorik dan motorik, sulit mengendalikan emosi, 

sulit berkonsentrasi dan perkembangannya lambat atau tidak normal.  

Berdasarkan studi pendahuluan, pada saat mengikuti salah satu seminar 

mengenai anak autis dalam acara ART FOR AUTISM (5 April 2013) dalam rangka 

memperingati hari autism sedunia yang melibatkan orang tua penyandang autism, 

ditemukan fakta bahwa kebanyakan orang tua penyandang autism ternyata merasa 

malu atas keadaan buah hatinya, bahkan ada orang tua yang menganggap anak 

autis merupakan musibah dan beban bagi mereka. Tidak sedikit dari mereka 

menyembunyikan anaknya dari masyarakat luas, sehingga akhirnya anak pun 

menjadi terasingkan dari dunia luar. Anak autis memang sulit untuk diatur dan 

diarahkan terkadang bisa saja secara tiba- tiba anak mengalami temper tantrum 

(marah atau mengamuk), anak pun sulit untuk mengendalikan diri,  sehingga 
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mengakibatkan anak akan menyakiti atau melukai dirinya sendiri atau orang- 

orang yang ada disekitarnya. Oleh sebab itu, orang tua merasa anak autis itu 

merepotkan dan membebani mereka, karena dianggap mengganggu kenyamanan 

orang lain.  

Anak autis memang sering dipandang sebelah mata di lingkungan masyarakat, 

namun pada dasarnya setiap anak spesial, mereka memiliki kekurangan dan 

kelebihan yang berbeda- beda dalam dirinya. Anak berkebutuhan khusus (ABK) 

seperti anak autis memiliki kelebihan dalam diri mereka yang dapat kita 

kembangkan, seperti contoh nyata yang peneliti saksikan langsung dalam acara 

ART FOR AUTISM, ternyata banyak anak autis yang memiliki kemampuan dan 

bakat dalam bidang seni. Didalam rangkaian acara tersebut dipamerkan hasil 

karya seni rupa berupa lukisan dan kerajinan tangan yang dibuat oleh anak- anak 

autis, diantara mereka pun ada yang mahir dalam bermain alat musik dan 

bernyanyi. Melalui kegiatan- kegiatan atau pelatihan positif yang diberikan 

kepada anak autis dapat membantu perkembangan anak tersebut.   

Banyak upaya yang dapat kita lakukan untuk membantu perkembangan anak, 

autis misalnya dengan memberikan terapi atau memberikan pelatihan bagi 

mereka, salah satunya melalui musik. Musik adalah bahasa universal, musik 

merupakan bagian dari kehidupan dan perkembangan jiwa manusia, selalu ada 

dalam kehidupan setiap individu. Musik tidak mengenal perbedaan jenis kelamin, 

warna kulit, kasta, budaya, pendidikan, dan tak terkecuali mereka yang memiliki 

keterbelakan mental atau fisik, maupun gangguan intelegensi, sehingga musik 

dapat dijadikan salah satu sarana yang dapat membantu meningkatkan 

perkembangan kemampuan kognitif, interaksi sosial, bakat, potensi dan 

komunikasi anak autis.  

Mengenalkan musik khususnya kepada anak berkebutuhan khusus (ABK), 

seperti anak autis diperlukan, untuk dapat membantu mengatasi  gangguan- 

gangguan perkembangan pada anak. Anak- anak biasanya senang dengan 

bermain, maka kita dapat mengenalkan musik misalnya melalui kegiatan bermain. 
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Melalui kegiatan memainkan alat musik dapat mengembangkan kordinasi motorik 

dan melatih konsentrasi. Mendengarkan  musik atau membuat komposisi dapat 

mengembangkan kemampuan kognitif, seperti daya ingat dan konsentrasi. Musik 

dapat menjadi ruang yang aman untuk mengeksplorasi perasaan dan emosi. 

Melalui ritme musik yang diperdengarkan atau pun yang dimainkan dapat 

berfungsi untuk membantu penyandang autism untuk mengungkapkan ekspresi 

mereka, dengan bergerak bebas mengikuti irama dan membantu mereka untuk 

belajar berkonsentrasi. Musik pun dapat membantu perkembangan bahasa verbal 

atau non- verbal anak, dapat dilakukan dengan mengikuti lirik lagu yang ada saat 

musik diperdengarkan. Stimulasi musik sangat mempengaruhi fungsi otak dan 

mampu menyeimbangkan fungsi otak kiri dan otak kanan, yang secara tidak 

langsung menyeimbangkan perkembangan aspek intelektual dan emosional. 

Selama ini Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) seperti penyandang autism, 

bersekolah di SLB- C atau di sekolah inklusi. Dengan sekolah di tempat tersebut 

anak berkebutuhan khusus (ABK) seperti anak autis, akan membantu 

mengembangkan kemampuan bersosialisasi dan dapat melatih anak dalam 

bekerjasama dengan orang lain. Namun, kebanyakan anak autis sulit untuk 

mengikuti pelajaran di sekolah umum karena mereka kesulitan dalam 

berkonsentrasi, sehingga mereka pun tidak menguasai pelajaran dengan baik dan 

tertinggal dengan anak lainnya. Pengajar atau guru di sekolah umum pun kurang 

menguasain metode untuk menangani mereka di kelas, sehingga mereka pun 

sering terabaikan. Pada tanggal 4 April 2013 sampai dengan 6 April 2013 peneliti 

sempat mengikuti proses pembelajaran musik bagi anak autis di kota Surabaya, 

ternyata dalam menangani dan memberikan pelayanan kepada mereka yang 

memiliki kesulitan dalam berkomunikasi diperlukan kehati- hatian, bila keliru 

dalam memberikan pendekatan dan perlakuan akan sangat beresiko menghambat 

perkembangan intelegensi anak. Oleh sebab itu, untuk menangani anak autis, 

peneliti berasumsi bahwa anak autis akan lebih baik ditangani secara individu. Hal 

ini diperkuat oleh pemaparan Delphie: 2006, yaitu: 
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Hendaknya program pengajaran harus memenuhi tuntutan akan kemampuan 

kognitif si anak yang dikatagorikan autism, misalnya melalui IEP (Individual 

Education Program) karena banyak anak autis tidak dapat mengikuti pelajaran 

dalam kelas yang umum. 

Berdasarkan survei di lapangan, peneliti pun berasumsi bahwa di Indonesia, 

khususnya di Jawa Barat lembaga non- formal seperti sanggar seni atau tempat 

kursus musik bagi anak berkebutuhan khusus (ABK) belum banyak dijumpai, 

bahkan kurang berkembang di masyarakat. Orang tua yang memiliki anak 

berkebutuhan pun sulit untuk menyalurkan hobi, bakat atau potensi anak dibidang 

seni, khususnya seni musik. Hal tersebut, mungkin disebabkan oleh kurangnya 

sumber daya manusia yang mampu untuk menangani, melatih atau menjadi 

pengajar bagi mereka.  

Salah satu lembaga non- formal atau tempat kursus yang menyediakan kelas 

khusus bagi Anak Berkebutuhan Khusus (ABK), yaitu Taman Musik Dian 

Indonesia (TMDI). Taman Musik Dian Indonesia ini selain menyediakan kelas- 

kelas privat untuk kelas kursus piano, drum, biola, perkusi dan vokal, juga 

mempunyai kelas pengenalan musik (KPM) bukan hanya bagi anak normal, tetapi 

juga kelas bagi anak- anak kebutuhan khusus (ABK), seperti down syndrom dan 

autis. Ketika mengetahui ada sebuah lembaga non- formal atau tempat kursus 

musik yang membuka kelas khusus untuk Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) 

seperti autis yang jarang sekali di temukan ditempat kursus musik lainnya, peneliti 

sangat tertarik untuk mengetahui bagaimana proses atau penanganan yang 

dilakukan dalam kelas pengenalan musik tersebut.  

Di Taman Musik Dian Indonesia ini terdapat kelas khusus pengenalan musik 

yang merupakan  kelas dasar yang harus ditempuh untuk mempersiapkan  dan 

memperkenalkan musik kepada anak sebelum mereka melanjutkan kelas piano, 

drum, biola, gitar, perkusi maupun vokal. Pada kelas pengenalan musik (KPM) ini 

anak diajak berekspresi dan berimajinasi dengan bernyanyi, bergerak (menari) dan 

bermain musik agar anak mengenal ritmik, nada, irama, dinamika dan mengenal 

alat- alat musik dengan pendekatan kegiatan bermain. Mereka dikenalkan dengan 

macam- macam alat musik, kegiatan mendengarkan musik, bernyanyi, dan 
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mengenal ritme melalui kegiatan bermain alat musik perkusi dengan mengikuti 

tempo atau beat musik. Kelas pengenalan musik (KPM) bagi anak berkebutuhan 

khusus, terutama bagi anak autis dipisahkan dengan kelas pengenalan musik bagi 

anak normal. Kelas pengenalan musik bagi anak normal dan anak down syndrom, 

dilaksanakan secara berkelompok, namun untuk kelas pengenalan musik bagi 

anak autis dilaksanakan secara individu atau privat. 

Peneliti pada dasarnya pun disiapkan untuk terjun menjadi seorang pengajar 

atau guru, dan pada akhirnya akan terjun pada dunia pendidikan khususnya musik 

di masyarakat. Di masyarakat mungkin saja peneliti harus mengajar, mengatasi 

atau berinteraksi langsung dengan anak- anak berkebutuhan khusus (ABK), 

misalnya anak penyandang autis. Menangani atau berinteraksi dengan anak 

berkebutuhan khusus (ABK) tentu berbeda dengan menangani anak normal yang 

sering kita jumpai. Mungkin kita akan kesulitan untuk mengatur dan 

mengarahkan, mengalihkan perhatian dan konsentrasi mereka, karena pada 

dasarnya anak autis akan asyik dengan dunianya sendiri. Hambatan saat 

bekomunikasi dan berinteraksi dengan mereka kita akan sulit untuk mendapatkan 

respon dari mereka, anak autis pun mengalami kesulitan dalam belajar yang 

membuat anak sulit menerima pelajaran yang diberikan.  

Taman Musik Dian Indonesia ini, memperkenalkan musik kepada anak 

dengan pendekatan bermain. Melalui bermain biasanya anak akan lebih senang 

mengikuti sebuah kegiatan yang secara tidak langsung memberikan pengalaman 

atau pembelajaran bagi mereka. Maka dari itu, peneliti mengambil judul skripsi 

Kegiatan Bermain Musik bagi Anak Autis di Taman Musik Dian Indonesia 

Cilandak Barat Jakarta Selatan, dalam hal ini peneliti ingin mengetahui dan 

melihat langsung bagaimana proses atau penanganan yang dilakukan untuk 

memperkenalkan musik kepada anak- anak autis melalui kegiatan bermain musik 

dalam kelas pengenalan musik, yang secara tidak langsung dapat melatih 

mengalihkan konsentrasi mereka. 
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B. Identifikasi dan Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka rumusan masalah 

dalam penelitian ini adalah “Bagaimana proses pengenalan musik melalui 

kegiatan bermain musik bagi anak autis di Taman Musik Dian Indonesia Cilandak 

Barat Jakarta Selatan?”. Karena dalam proses pengenalan musik melalui kegiatan 

bermain memiliki beberapa kegiatan didalamnya, seperti kegiatan bernyanyi dan 

bermain alat musik, maka permasalahan- permasalahan ini dapat dijabarkan 

sebagai berikut: 

1. Bagaiman proses pengenalan ritme melalui kegiatan bermain alat musik 

perkusi bagi anak autis di Taman Musik Dian Indonesia Cilandak Barat, 

Jakarta Selatan? 

2. Bagaimana proses kegiatan bernyanyi melalui kegiatan bermain bagi anak 

autis di Taman Musik Dian Indonesia Cilandak Barat, Jakarta Selatan? 

3. Bagaimana respon anak autis pada saat melakukan kegiatan bermain musik 

bagi anak autis di Taman Musik Dian Indonesia Cilandak Barat, Jakarta 

Selatan? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Pada dasarnya suatu kegiatan yang didasari dan direncanakan mempunyai 

tujuan- tujuan yang ingin dicapai. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk 

mendeskripsikan kegiatan bermain musik bagi anak autis di Taman Musik Dian 

Indonesia Cilandak Barat, Jakarta Selatan. Secara khusus tujuan dari penelitian 

ini, dapat dijabarkan sebagai berikut: 

1. Untuk memperoleh gambaran mengenai proses pengenalan ritme melalui 

kegiatan bermain alat musik perkusi bagi anak autis di Taman Musik Dian 

Indonesia Cilandak Barat, Jakarta Selatan. 

2. Untuk memperoleh gambaran mengenai proses kegiatan bernyanyi melalui 

kegiatan bermain bagi anak autis di Taman Musik Dian Indonesia Cilandak, 

Jakarta Selatan. 
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3. Untuk memperoleh gambaran mengenai respon yang terjadi pada anak autis 

pada saat kegiatan bermain musik dalam program kelas pengenalan musik 

bagi anak autis di Taman Musik Dian Indonesia Cilandak Barat, Jakarta 

Selatan. 

 

D. Metode Penelitian 

Metode penelitian yang tepat untuk diterapkan dalam proses penelitian ini 

adalah metode deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Pelaksanaan 

penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan proses pengenalan musik melalui 

kegiatan bermain bagi anak autis di Taman Musik Dian Indonesia Cilandak Barat, 

Jakarta Selatan, dan yang sesuai dengan kenyataan di lapangan dan peneliti pun 

tidak mengujicobakan sesuatu. 

Dalam proses penelitian, untuk mendapatkan data- data yang diperlukan  

secara sistematis, faktual dan akurat dan bertujuan untuk memperoleh hasil 

penelitian yang sesuai, peneliti menggunakan teknik pengumpulan data kualitatif 

dimana pengumpulan data yang dilakukan pada kondisi yang alamiah. Maka ada 

beberapa teknik pengumpulan data yang digunakan, sebagai berikut: 

1. Observasi 

Melalui kegiatan observasi peneliti dapat menggali informasi secara langsung, 

tentang masalah yang akan diteliti dengan melakukan pengamatan secara 

langsung dalam proses kegiatan bermain musik bagi anak autis di Taman Musik 

Dian Indonesia Cilandak Barat, Jakarta Selatan, yang dilaksanakan pada tahap 

kelas pengenalan musik (KPM).  

2. Wawancara 

Wawancara dilakukan untuk mendapatkan data tentang bagaimana proses 

pengenalan musik melalui kegiatan bermain musik bagi anak autis, juga mengenai 

anak yang memiliki gejala autism itu sendiri. Melalui wawancara peneliti akan 

mengetahui hal- hal yang lebih mendalam tentang partisipan dalam 

menginterpretasyikan situasi dan fenomena yang terjadi, dimana hal ini tidak bisa 
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ditemukan melalui observasi. Peneliti melakukan wawancara kepada pengajar 

kelas pengenalan musik yang menangani anak autis, orang tua anak autis yang 

mengikuti kegiatan tersebut dan humas Taman Musik Dian Indonesia.  

3. Dokumentasi 

Peneliti mengumpulkan data dokumentasi catatan perkembangan anak autis di 

kelas pengenalan musik, yang kemudian dianalisis untuk memperoleh data 

tentang perkembangan anak, manfaat serta dampak kegiatan bermain musik bagi 

anak autis. Pengambilan gambar oleh peneliti berupa foto dan audio visual pun 

diambil  pada saat proses kegiatan bermain musik dalam program kelas 

pengenalan musik berlangsung serta merekam hasil wawancara dengan 

menggunakan audio dan mencatat beberapa hasil wawancara. Serta ada pula 

beberapa dokumentasi hasil perekaman audio- visual beberapa kegiatan yang telah 

dilaksanakan Taman Musik Dian Indonesia, sebagai salah satu contoh hasil atau 

apresiasi anak yang mengikuti kegiatan pembelajaran musik yang dilakukan di 

Taman Musik Dian Indonesia.  

4. Studi Literatur  

Studi literatur pun diperlukan untuk memperjelas keterkaitan antara hasil 

penelitian dengan teori – teori mengenai permasalahan yang diteliti. Buku yang 

digunakan dalam penelitian ini bersangkutan dengan anak autis dan manfaat 

musik bagi anak berkebutuhan khusus. Selain itu peneliti menggunakan artikel, 

tabloid dan jurnal yang didapatkan dari media internet untuk menunjang 

penelitian ini. 

 

E. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada semua pihak 

yang terkait dan mannfaat yang didapatkan dapat ditinjau dari beberapa aspek, 

antara lain: 

1. Manfaat dari Segi Teori 
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Memberikan sumbangan pemikiran dan informasi dasar mengenai kegiatan 

pengenalan musik bagi anak berkebutuhan khusus (ABK), terutama bagi anak 

penyandang autism dan dapat dijadikan acuan wawasan, ilmu pengetahuan dan 

bahan masukan untuk  peningkatan kualitas pendidikan bagi perkembangan 

pembelajaran musik bagi anak berkebutuhan khusus (ABK), terutama anak 

penyandang autism. Sehingga berbagai pihak dapat mengetahui bahwa melalui 

kegiatan bermain sambil mengenal musik dapat dijadikan salah satu kegiatan 

alternatif bagi anak berkebutuhan khusus (ABK), terutama bagi anak penyandang 

autism dalam membantu mengasah dan meningkatkan kemampuan kognitif, 

seperti daya ingat dan konsentrasi, bahasa verbal atau non- verbal anak, fungsi 

otak kiri dan otak kanan, yang secara tidak langsung menyeimbangkan 

perkembangan aspek intelektual dan emosional. Bahkan mungkin menyalurkan 

bakat anak sehingga perkembangan musikalitas anak dapat berkembang, anak pun 

dapat memainkan bahkan mahir memainkan instrumen musik.  

 

2. Manfaat dari Segi Kebijakan 

Memberikan arahan kebijakan untuk pengembangan pendidikan bagi anak  

berkebutuhan khusus (ABK), terutama anak penyandang autism dalam proses 

pembelajaran pengenalan musik yang baik dan efektif diterapkan dan diajarkan, 

melalui kegiatan bermain musik dengan anak, yang akan bermanfaat dalam 

perkembangan anak berkebutuhan khusus (ABK) tersebut. 

3. Manfaat dari Segi Praktik 

Menambah pengalaman berharga bagi peneliti dalam mengolah suatu 

penelitian mulai dari awal sampai pada kesimpulan yang diperoleh. Penelitian ini 

pun memberikan pengalaman nyata, menambah ilmu dan wawasan bagi peneliti, 

mengenai proses belajar dan cara menangani atau cara berinteraksi dengan anak 

berkebutuhan khusus (ABK), terutama bagi anak autis, sehingga jika peneliti 

suatu saat mengajar disuatu tempat dan harus menangani anak bekebutuhan 
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khusus (ABK) atau ingin membuat tempat kursus musik bagi anak berkebutuhan 

khusus (ABK)  bisa menjadi bekal tambahan ilmu.  

4. Manfaat dari Segi Aksi Sosial 

Memberikan  informasi kepada semua pihak mengenai kegiatan bermain 

musik  sebenarnya dapat kita terapkan kepada anak berkebutuhan khusus (ABK), 

sehingga mereka pun dapat berekspresi dengan bebas melalui musik. Anak 

berkebutuhan khusus (ABK), terutama anak autis di Taman Musik Dian Indonesia 

pun, dapat menjadi inspirasi bagi semua pihak. Dibalik kekurangan yang mereka 

miliki sebenarnya ada potensi, bakat  dan kemampuan yang dapat digali dan 

dilatih dari diri mereka. Sehingga diharapkan berkembangnya lembaga non- 

formal seperti sanggar seni atau tempat kursus musik bagi Anak Berkebutuhan 

Khusus (ABK) di kota- kota lain di Indonesia. 

 

F. Struktur Organisasi Skripsi 

BAB I PENDAHULUAN; bagian yang berisi uraian tentang pendahuluan atau 

bagian awal dari skripsi, yang didalamnya berisi sub bab, seperti berikut: 

1. Latar Belakang; sub bab yang memaparkan mengenai penjelas alasan 

kertarikan peneliti untuk mengangkat judul skripsi “Kegiatan Bermain Musik 

bagi Anak Autis di Taman Musik Dian Indonesia Cilandak Barat Jakarta 

Selatan”. 

2. Identifikasi dan Perumusan Masalah; sub bab yang berisi rumusan masalah 

beserta identifikasi atau pemaparan mengenai variabel- variabel penelitian 

yang memfokuskan mengenai bagaimana proses pengenalan musik melalui 

kegiatan bermain musik bagi anak autis di Taman Musik Dian Indonesia 

Cilandak Barat, Jakarta Selatan. 

3. Tujuan Penelitian; sub bab yang mengungkapkan hasil- hasil apa yang ingin 

dicapai setelah penelitian mengenai  kegiatan bermain sambil mengenal musik 

bagi anak autis di Taman Musik Dian Indonesia selesai dilakukan. 
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4. Metode Penelitian; berisi sekilas mengenai metode dan pendekatan yang 

digunakan dalam penelitian mengenai kegiatan bermain sambil mengenal 

musik bagi anak autis di Taman Musik Dian Indonesia. Namun, metode 

penelitian akan dipaparkan secara rinci pada bagian BAB III. 

5. Manfaat Penelitian; sub bab yang berisi pemaparan manfaat penelitian 

mengenai kegiatan bermain musik bagi anak autis di Taman Musik Dian 

Indonesia dari berbagai aspek, yaitu: manfaat dari segi teori, manfaat dari segi 

kebijakan, manfaat dari segi praktik bagi peneliti dan manfaat dari segi aksi 

sosial. 

6. Struktur Organisasi Skripsi; sub bab yang berisi rincian tentang urutan 

penulisan dari setiap bab dan bagian bab dalam skripsi, mulai dari Bab I 

hingga Bab V.  

BAB II KAJIAN PUSTAKA; bagian yang berfungsi sebagai landasan teoritik 

dari masalah yang sedang dikaji yaitu mengenai kegiatan bermain sambil 

mengenalan  musik bagi anak autis dan kedudukan masalah tersebut dalam bidang 

ilmu yang diteliti. Dalam penelitian ini, peneliti memaparkan konsep- konsep atau 

teori- teori yang akan dijabarkan terkait dengan autism dan karakteristik anak 

yang memiliki gejala  autism, kegiatan bermain, bergerak (menari), unsur musik, 

kegiatan bernyanyi, kegiatan mengenal ritme, serta mengenai musik dan anak 

autis, yang menyangkut manfaat- manfaat musik. 

BAB III METODE PENELITIAN; berisi penjabaran yang rinci mengenai 

metode penelitian, yang terdiri dari komponen- komponen berikut: 

1.  Lokasi dan Subjek Penelitian; sub bab yang berisikan pemilihan lokasi serta 

penggunaan sample dalam penelitian ini. 

2. Desain Penelitian; sub bab yang berisi pemaparan mengenai prosedur 

penelitian yang dilakukan,yaitu mengenai tahapan- tahapan yang dilakukan 

dalam penelitian. 
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3. Metode Penelitian; sub bab yang berisikan penjabaran mengenai metode yang 

dilakukan dalam penelitan mengenai kegiatan bermain musik bagi anak autis 

di Taman Musik Dian Indonesia Cilandak Barat Jakarta Selatan. 

4. Definisi Operasional; sub bab yang memaparkan mengenai rumusan variabel- 

variabel di lapangan dari fokus penelitian, yaitu mengenai kegiatan bermain, 

mengenal musik dan  anak autis. 

5. Instrumen Penelitian; sub bab yang memaparkan mengenai instrumen atau 

perangkat penelitian yang digunakan untuk mengumpulkan data pada 

penelitian kegiatan bermain musik bagi anak autis di Taman Musik Dian 

Indonesia Cilandak Barat Jakarta Selatan. 

6. Teknik Pengumpulan Data; memaparkan mengenai teknik pengumpulan data 

yang digunakan dalam penelitian ini, seperti wawancara, observasi, dan 

dokumentasi. 

7. Analisis Data; sub bab yang berisi paparan tahapan- tahapan analisi data dari 

data yang telah didapat dilapangan untuk menarik kesimpilan hasil penelitian. 

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN; terdiri dari 

pengolahan data hasil penelitian di lapangan dan analisis dari deskripsi hasil 

penelitian dilapangan. Dalam bab ini,peneliti memaparkan hasil dari observasi 

yang telah peneliti lakukan dilapangan dan pembahasan hasil penelitian pun 

dianalisis kaitannya dengan teori yang digunakan dalam Bab Kajian Pustaka. Bab 

IV menjawab pertanyaan- pertanyaan penelitian, sehingga bab ini membahas 

tentang proses pengenalanl ritme melalui kegiatan bermain alat musik perkusi 

bagi anak autis di Taman Musik Dian Indonesia Cilandak Barat, Jakarta Selatan, 

proses kegiatan bernyanyi melalui kegiatan bermain bagi anak autis di Taman 

Musik Dian Indonesia Cilandak Barat, Jakarta Selatan, dan respon  anak autis 

pada saat kegiatan bermain musik bagi anak autis di Taman Musik Dian Indonesia 

Cilandak Barat, Jakarta Selatan. 

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN; bagian yang menyajikan hasil 

kesimpulan dan pemaknaan peneliti terhadap hasil temuan penelitian. Pada bagian 
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ini pun menyajikan saran atau rekomendasi yang ditulis setelah hasil penelitian, 

yang ditujukan kepada semua pihak, atau pun peneliti berikutnya yang berminat 

untuk melakukan penelitian selanjutnya. 


