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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah  

Sekolah Dasar (SD) merupakan sebuah lembaga pendidikan dasar yang 

diselenggarakan untuk mencetak kehidupan bangsa yang cerdas, bertaqwa, 

mengemban sikap, kemampuan, dan keterampilan dasar yang diperlukan siswa 

untuk hidup dalam masyarakat. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia 

Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dijelaskan pengertian 

pendidikan adalah usaha sadar dan terencana yang tertuang ke dalam tujuan 

pendidikan nasional, dan pendidikan di sekolah dasar yaitu, untuk mewujudkan 

suasana belajar dan proses kegiatan pembelajaran dengan tujuan agar siswa secara 

aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual 

keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta 

keterampilan yang diperlukan dirinya dan masyarakat, dalam berbangsa dan 

bernegara (UU RI No. 20 Tahun 2003). Selanjutnya dalam Peraturan Pemerintah 

Nomor 28 Tahun 1998 Pasal 3 menjelaskan bahwa Pendidikan dasar bertujuan 

untuk memberikan bekal dasar kepada peserta didik untuk mengembangkan 

kehidupannya secara pribadi, sebagai anggota masyarakat, warga negara dan 

anggota umat manusia (PP No. 28 Tahun 1998 Pasal 3), serta mempersiapkan 

peserta didik untuk mengikuti pendidikan menengah. Sejalan dengan tujuan 

pendidikan dasar, Syaodih (2004, hlm.1) mengatakan pendidikan penting diterima 

anak karena anak adalah individu yang tengah mengalami perkembangan pesat 

dan fundamental bagi kehidupan selanjutnya. Pendidikan dasar penting diterima 

anak karena sekitar 50% kapabilitas kecerdasan manusia terjadi pada saat berumur 

4 tahun, 80% terjadi ketika berumur 8 tahun dan mencapai titik kulminasi ketika 

mencapai umur 18 tahun (Syaodih & Agustin, 2008, hlm.1.2). 

Masa SD merupakan masa peralihan dari kehidupan prasekolah ke 

kehidupan sekolah. Pada masa SD, anak dihadapkan pada berbagai keadaan yang 

cenderung berbeda dari sebelumnya. Anak dihadapkan pada lingkungan fisik, 
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individu-individu yang baru dan aturan baru, oleh karenanya diperlukan 

keterampilan-keterampilan yang mampu membuat anak dapat bertahan dan 

diterima di lingkungan sekolahnya. Memasuki SD merupakan suatu peralihan 

bagi kebanyakan anak, peralihan dari “anak rumah” menjadi “anak sekolah”. Hal 

itu merupakan suatu kondisi yang membawa peran dan kewajiban baru. Anak-

anak mengemban peran baru sebagai seorang pelajar, berinteraksi sosial, menjalin 

hubungan baru dan mengembangkan standar baru untuk menilai diri sendiri. 

Sekolah memberikan anak-anak sumber ide baru yang kaya untuk membentuk 

perasaan diri mereka (Santrock, 2007, hlm. 246). Selanjutnya Yusuf (2004, hlm. 

24) menyatakan bahwa siswa SD yang pada umumnya berusia 6 sampai 13 tahun 

memiliki tiga ciri yang menonjol pada masa ini, yaitu dorongan yang besar untuk 

berhubungan dengan kelompok sebaya, dorongan ingin tahu tentang dunia 

sekitarnya, dan perkembangan fisik. Dalam perkembangannya anak memiliki 

dorongan yang kuat untuk berhubungan dengan kelompok sebayanya, dorongan 

ingin tahu tentang dunia sekitarnya, dan menyenangi permainan yang mengarah 

pada dunia pekerjaan. Pada masa usia SD sering disebut sebagai masa intelektual 

atau masa keserasian bersekolah. Pada masa keserasian bersekolah ini secara 

relatif, anak-anak lebih mudah dididik daripada sebelum dan sesudahnya. Masa 

ini dirinci lagi menjadi dua fase, sebagai berikut. 

1) Masa kelas-kelas rendah sekolah dasar, berkisar umur 6 atau 7 tahun 

sampai umur 9 atau 10 tahun, pada umumnya usia tersebut anak berada 

pada kelas 1 sampai kelas III. 

2) Masa kelas-kelas tinggi sekolah dasar, berkisar umur 9 atau 10 tahun 

sampai umur 12 atau 13 tahun, pada umumnya anak berada pada kelas IV 

sampai dengan kelas VI. 

Penelitian kali ini mengungkap kasus pada salah satu siswa kelas VI SD, secara 

keseluruhan anak kelas atas memiliki ciri sebagai berikut. 

a) Adanya minat terhadap kehidupan yang praktis sehari-hari 

b) Amat realistik, ingin mengetahui sesuatu yang baru, dan ingin belajar 
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c) Memiliki minat pada mata pelajaran khusus, menonjolnya bakat-bakat 

khusus 

d) Gemar membentuk kelompok sebaya 

Syah (1995, hlm. 46) menjelaskan bahwa masa anak-anak (late childhoold) 

berlangsung antara usia 6 sampai 12 tahun dengan salah satu cirinya adalah 

dorongan untuk keluar dari rumah dan memasuki kelompok sebaya (peer group). 

Sesuai dengan pendapat tersebut, masa SD adalah masa-masa anak senang 

bersosialisasi dengan teman-teman sebaya serta senang membentuk kelompok-

kelompok sebaya untuk dapat bermain serta belajar bersama. Anak akan merasa 

nyaman bila mereka dapat diterima dalam suatu kelompok dengan teman-teman 

sebayanya, dan sebaliknya anak akan merasa tidak nyaman bila tidak bisa 

diterima dalam kelompoknya. 

Santrock (2007) mengatakan bahwa teman sebaya adalah orang dengan 

umur dan tingkat kedewasaan yang sama. Teman sebaya memegang peranan yang 

unik dalam perkembangan anak. Salah satu fungsi dari teman sebaya adalah 

memberikan informasi dan perbandingan tentang dunia di luar keluarga. Anak-

anak menerima umpan balik tentang kemampuan mereka dari grup sebaya 

mereka.  

Ketika anak memasuki SD, sifat timbal balik menjadi sangat penting dalam 

hubungan teman sebaya. Anak-anak senang bermain, berkelompok, dan membina 

persabahatan. Hingga kira-kira usia 12 tahun, preferensi anak akan kelompok 

berjenis kelamin sama meningkat. Jumlah waktu yang dihabiskan anak-anak 

dalam berinteraksi dengan teman sebaya meningkat dari kira-kira 10% pada usia 2 

tahun menjadi lebih dari 30% pada pertengahan atau akhir masa kanak-kanak. 

(Rubin, Bukowski, & Parker dalam Santrock, 2007, hlm. 206). Dalam satu studi 

terdahulu, anak usia 2 tahun biasanya berinteraksi dengan teman sebaya 10% pada 

usia 2 tahun, 20% pada usia 4 tahun, dan lebih dari 40% pada usia antara 7 dan 11 

tahun. 

Menurut Barker dan Wright (dalam Santrock, 2007, hlm. 206) pada hari 

sekolah biasanya anak dapat mencakup 299 interaksi dengan teman sebaya. 
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Perubahan lainnya dalam hubungan sebaya ketika anak beranjak dari pertengahan 

dan akhir masa kanak-kanak adalah meningkatnya ukuran grup sebaya dan 

interaksi sebaya mereka yang lebih sedikit diawasi oleh orang dewasa (Rubin, 

Bukowski, & Parker, 2006 dalam Santrock, 2007, hlm. 206-207). 

Pada masa sekolah ini anak ingin memiliki banyak teman. Anak ingin 

bersama dengan kelompoknya, karena hanya dengan temannya anak dapat 

bermain, berolahraga serta dapat memperoleh kegembiraan. Sejak anak masuk 

sekolah sampai masa puber, keinginan untuk menjalin hubungan pertemanan dan 

untuk diterima oleh kelompok menjadi semakin kuat. Hal ini berlaku baik untuk 

anak laki-laki maupun perempuan. Fungsi pertemanan menurut Gottman & Parker 

(dalam Santrock, 2007, hlm. 220-221) ialah (1) Persahabatan (Companionship), 

(2) Stimulasi, (3) Dukungan Fisik, (4) Dukungan Ego, (5) Perbandingan Afeksi, 

dan (6) Keintiman/Afeksi. Dengan pertemanan, anak-anak menemukan seorang 

mitra yang familiar, seseorang yang mau menghabiskan waktu dengan mereka 

dan bergabung dalam aktivitas kolaboratif; Dengan pertemanan, anak-anak 

mendapatkan informasi yang menarik, kesenangan dan hiburan; Dalam 

pertemanan, terdapat dukungan terhadap sumber daya dan bantuan; Dalam 

pertemanan, terdapat harapan akan dukungan, semangat, dan umpan balik yang 

membantu anak-anak memelihara kesan diri mereka sendiri sebagai individu yang 

kompeten, menarik, dan pantas ditemani. Pertemanan menyediakan informasi 

tentang posisi anak-anak terhadap orang lain dan apakah anak-anak tersebut 

berlaku baik; Dalam pertemanan, anak-anak mengalami hubungan yang hangat, 

dekat dan saling mempercaya dengan individu lain, yaitu hubungan yang 

melibatkan keterbukaan diri.  

Menurut Hurlock (2001, hlm. 155-156), akhir masa kanak-kanak sering 

disebut sebagai “usia berkelompok” karena ditandai dengan adanya minat 

terhadap aktivitas teman-teman dan meningkatnya keinginan yang kuat untuk 

diterima sebagai anggota suatu kelompok, dan merasa tidak puas bila tidak 

bersama teman-temannya. Anak tidak lagi puas bermain sendiri di rumah atau 

dengan saudara-saudara kandung atau melakukan kegiatan dengan anggota-
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anggota keluarga. Anak ingin bersama teman-temannya dan akan merasa kesepian 

serta tidak puas bila tidak bersama teman-temannya. 

Mengacu pada pendapat Hurlock (2001, hlm. 155-156) bahwa siswa SD 

senang bergaul dan membentuk kelompok-kelompok dengan teman sebayanya. 

Pentingnya menjalin hubungan pertemanan baru-baru ini dikuatkan dalam studi 

longitudinal Wentzel et al. 2004 (dalam Santrock, 2007, hlm. 221). Para siswa 

kelas tinggi yang tidak memiliki teman akan melakukan lebih sedikit perilaku 

prososial (kerjasama, berbagi, menolong orang lain), memiliki nilai yang lebih 

rendah, dan lebih stres secara emosional (depresi, kesehatan yang rendah) 

dibanding teman-temannya yang memiliki satu teman atau lebih. Para siswa yang 

tidak memiliki teman saat kelas tinggi akan merasa stres secara emosional. 

Sullivan (dalam Santrock, 2007, hlm. 221) berpendapat bahwa teoritis yang paling 

berpengaruh dalam mendiskusikan pentingnya pertemanan, menyatakan bahwa 

teman memainkan peran penting dalam membentuk kesehatan dan perkembangan 

anak-anak dan remaja. 

Sebagaimana yang telah dipaparkan di atas, secara teoritis bahwa anak SD 

mulai suka bersosialisasi dengan teman sebayanya. Anak-anak menerima umpan 

balik tentang kemampuan mereka dari grup sebaya, dan hubungan sebaya yang 

baik diperlukan untuk perkembangan sosioemosional yang normal, tentu saja 

hubungan sebaya bisa negatif maupun positif (Bukowski & Adams, 2005; 

Kupersmidth & DeRosier, 2004 dalam Santrock, 2007).  

Penolakan dan pengabaian oleh teman sebaya membuat beberapa anak 

merasa kesepian dan dimusuhi. Lebih jauh lagi, apabila penolakan dan pengabaian 

oleh teman sebaya berdampak pada kesehatan mental individu dan masalah 

kriminal (Bukowski & Adams, 2005; Dogde, Coi, & Lynam, 2006; Masten, 2005 

dalam Santrock, 2007).  

Selman (dalam Shaffer, 2009) mengatakan bahwa interaksi sosial terutama 

kontak dengan orangtua, saudara kandung, guru dan teman sebaya menjadi 

kontibutor yang penting bagi perkembangan sosial-kognitif. Interaksi secara sosial 

akan meningkatkan perkembangan kemampuan pengambilan peran dan secara 
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langsung menjadi jalan dengan menyediakan pengalaman bagi anak untuk belajar 

apa yang disukai oleh orang lain. 

Berdasarkan pengamatan yang telah dilakukan baik di dalam maupun di luar 

kelas dapat diketahui bahwa, tidak semua siswa mampu dan dapat diterima dalam 

suatu kelompok sebaya di sekolah. Pada kenyataannya beberapa anak mengalami 

kesulitan untuk menjalin interaksi sosial dengan lingkungan di luar keluarga. 

Adakalanya seorang anak karena kurang pintar atau tidak mampu dalam 

berinteraksi dengan baik atau anak yang pasif, maka mereka  tidak mendapatkan 

perhatian atau diacuhkan oleh teman-temannya dalam kegiatan-kegiatan 

kelompok di sekolah. Sebagian dari mereka memilih untuk terdiam, membisu dan 

tidak mau bahkan tidak mampu berkata-kata dengan teman sebaya atau dengan 

guru mereka di sekolah, namun mereka mampu berkata-kata ketika di rumah. 

Kebisuan mereka biasanya terjadi tidak hanya di lingkungan sekolah, namun juga 

di lingkungan sosial lainnya. Anak dengan karakteristik seperti ini disebut juga 

dengan Selective Mutism yang selanjutkan disingkat dengan SM (Ponzurick, 

2012).  

Selective Mutism (SM) atau bisu selektif adalah istilah untuk seorang anak 

yang terus-menerus gagal berbicara di situasi sosial spesifik ketika ia diharapkan 

untuk berbicara (misalnya di dalam kelas), tetapi konsisten berbicara di situasi 

sosial lain (misalnya di rumah dengan ibunya) (APA, 2005). Ruang kelas 

seringkali menjadi tempat anak kehilangan bicaranya, dan hal tersebut menjadi 

sangat perlu diperhatikan dan menjadi hal yang paling bermasalah pada akademik 

dan ekspetasi sosial di sekolah (Shriver, Segool dan Gortmaker, 2011). 

Terdapat beberapa kriteria SM dalam APA (para pakar dari American 

Pediatric Association 2005), sebagai berikut. 

1) Kegagalan berbicara pada situasi sosial yang spesifik (misalnya, 

sekolah dengan teman bermain) diharapkan berbicara, walaupun ia 

dapat berbicara pada situasi lain. 

2) Gangguan ini mempengaruhi pendidikan, prestasi pekerjaan dan 

komunikasi sosial. 
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3) Gangguan ini paling tidak muncul sekurang-kurangnya 1 bulan dan 

tidak terbatas pada sebulan pertama masuk sekolah. 

4) Kegagalan untuk berbicara bukan karena kurangnya pengalaman 

atau kurang nyaman dengan bahasa yang digunakan dalam situasi 

sosial tersebut. 

5) Gangguan ini bukan disebabkan Communication Disorder 

(Stuttering), dan tidak muncul bersama dengan Pervasive 

Developmental Disorder, Developmental Disorder, Schizophrenia or 

Psychoutic Disorder lainnya. 

Prevalensi SM di dunia dalam setting kesehatan mental dilaporkan rendah, 

dengan prevalensi kurang dari 1% (American Psyhiatric, Association 2005), 

namun prevalensi dalam setting sekolah terlihat lebih tinggi, karena ruang kelas 

adalah tempat dimana gangguan kecemasan ini paling mudah diamati (Shiver, 

Segool dan Gortmaker, 2011). Sementara itu, Cunningham et al. (2006) 

melaporkan dalam penelitiannya bahwa SM terjadi pada 0,7-2% pada siswa taman 

kanak-kanak dengan laporan angka kejadiannya lebih banyak pada siswa 

perempuan daripada laki-laki. Scwartz dan Shipon-Blum (2005) mengatakan 

bahwa SM terjadi pada 0,3 sampai 0,7 pada setiap 1000 anak yang bersekolah. 

Permasalahannya para pakar kesehatan anak seringkali membuat kesalahan 

dengan mengatakan SM sebagai sebuah rasa malu atau keterlambatan 

perkembangan. Pendekatan perkembangan terlambat yang salah ini, yaitu “lihat 

dan dengar” menyebabkan kerusakan yang mendalam pada anak SM. 

Perbandingan kasus SM antara anak perempuan dengan laki-laki yaitu 3:1, 

dimana omset terjadi pada usia 4-6 tahun. Ketika anak memasuki sekolah, 

biasanya di antara usia 6 dan 8 tahun, guru mengidentifikasi sebagai anak yang 

pendiam dan tidak curiga terhadap kebisuan anak (Sharkey & McNicholas, 2008). 

Rasio perbandingan kasus SM antara laki-laki dengan perempuan berbeda-beda 

pada beberapa penelitian. Kumpulainen (dalam Vecchio, 2008) menemukan 

bahwa perbandingan perempuan dan laki-laki adalah 1,5:1. Hayden dan Wlkins 

(dalam Vecchio, 2008) menemukan bahwa perbandingan rasio perempuan dan 
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laki-laki 2:1. Sebagai tambahan, Anderson dan Thomsen (1998) menganalisis 37 

kasus SM, 20 di antaranya adalah laki-laki. Vechio (2008) mengatakan 

perbandingan rasio ini menunjukkan bahwa anak laki-laki juga mempunyai resiko 

yang tinggi mengalami SM. Hal ini dikarenakan bahwa kondisi mental antara 

anak laki-laki dan perempuan tidak bisa diprediksi dan sama-sama mempunyai 

kemungkinan mengalami kecemasan. 

Utnick (2008) mengelompokkan SM menjadi empat kategori, yaitu (a) mild: 

anak dapat berkomunikasi dengan keluarga dan kelompok teman tertentu, anak 

menggunakan bahasa yang tidak lancar dan lebih nyaman menggunakan gesture 

atau bahasa tubuh; (b) moderate: anak berkomunikasi dengan suara bukan dengan 

kata-kata; (c) moderate severe: anak menggunakan komunikasi non verbal (seperti 

bahasa tubuh dan isyarat); serta (d) severe: anak dapat melakukan non verbal 

namun ia tidak menggunakannya sebagai komunikasi. Beberapa penelitian 

menemukan bahwa kasus SM yang paling sering ditemui adalah anak-anak dalam 

kategori moderate severe (Vecchio, 2008). 

Hasil praktikum Wijayanti (2012) menemukan anak yang mengalami SM 

yang berada dalam kategori moderate severe di sebuah Taman Kanak-Kanak yang 

belum mendapatkan penanganan selama 1 tahun 2 bulan bersekolah di TK 

tersebut. Pihak sekolah dan guru belum mengetahui mengenai permasalahan yang 

menyebabkan anak diam di sekolah. Hal ini membuat guru dan kepala sekolah 

bingung cara mengatasinya. Akibat dari perilaku diamnya, subjek menjadi sering 

diejek dan dicemooh oleh teman-teman sekelasnya. Belum terdapatnya 

penanganan dari pihak sekolah mengenai kasus SM juga ditemukan oleh 

mahasiswa Magister Psikologi Profesi yang sedang melakukan praktek kerja 

profesi (Syahputri, 2013; Dalimunthe, 2013 & Priambada, 2013). Dari 8 kasus, 

kasus Anak Usia Dini yang ditangani oleh Mahasiswa Magister Profesi 

Pendidikan angkatan 8 pada waktu itu, terdapat 3 kasus SM berada dalam kategori 

moderate severe dan dari 3 kasus tersebut belum ada penanganan apapun dari 

pihak sekolah. 
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Kasus indikasi SM juga dijumpai di beberapa TK dan PAUD di Kabupaten 

Klaten. Menurut Ikatan Guru Taman Kanak-kanak (IGTK) Kabupaten Klaten, 

kasus-kasus Anak Usia Dini semakin bertambah, salah satunya adalah kebisuan di 

sekolah namun ketika di rumah anak mampu untuk berbicara. Dalam 2 tahun 

terakhir, kasus indikasi SM meningkat dari 25 siswa menjadi 43 siswa, namun 

sekolah belum melakukan penanganan apapun untuk membuat anak mampu 

berbicara di sekolah. Hal ini dikarenakan keterbatasan pengetahuan akan model 

intervensi yang sesuai bagi anak yang terindikasi SM (IGTK, 2013). 

Dalam penelitian lain (Karakaya dkk., 2008), diperoleh beberapa perbedaan 

manifestasi dari perilaku mutisme yang dialami oleh anak-anak SM. Diantara dua 

puluh satu kasus yang ditangani terdapat tujuh belas kasus (semuanya adalah anak 

yang duduk di TK dan kelas 1 SD) anak SM menolak secara total untuk berbicara 

dengan guru ataupun teman di sekolahnya, sementara empat (dua anak duduk di 

kelas 1 SD dan dua anak di kelas 2 SD) dilaporkan menunjukkan perilaku bicara 

yang sedikit dan lebih banyak berbisik. 

Selective Mutism biasanya terjadi sebelum usia 5 tahun, namun sering belum 

dapat dideteksi sampai anak memasuki sekolah. Hal tersebut terjadi karena 

sebagian besar anak SM berbicara dengan orangtua di rumah tanpa ada masalah, 

namun ketika berada dalam situasi yang asing atau bertemu dengan orang yang 

tidak familiar, masalah ini akan muncul. Kondisi demikian membuat penanganan 

anak SM sering terlambat sehingga masalah akan menjadi lebih besar (Vecchio & 

Kearney, 2005). Keterlambatan penanganan mungkin terjadi sampai 4 tahun 

setelah diagnosis serta ditetapkan, dan para ahli kesehatan anak tidak familiar 

dengan kelalaian ini serta memahami cara penanganannya (Schwartz, Freedy, & 

Sheridan, 2006). 

Anak SM seringkali merasa takut dan gugup di lingkungan sosial. Ini 

ditandai dengan gagap dan sulit berbicara. Anak tidak dapat melakukan kontak 

mata dan tampak gelisah, canggung, enggan menjauh dari orang tua, malu dan 

enggan bergabung dengan orang lain karena takut harus berbicara dengan yang 

lain. Pada situasi tertentu, anak akan tampak membeku dan tanpa ekpresi. Dalam 
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banyak kasus, anak-anak dengan selective mutism juga memiliki perlambatan 

perkembangan (Standart & LeCouteur, 2003). 

Selective Mutism (SM) secara signifikan mengganggu tingkat fungsi 

individu. Sebagai individu, anak SM tidak mampu menyelesaikan tugas-tugas 

pendidikan, sosial, dan keluarga. Penyebab SM adalah multifaktorial. Beberapa 

peneliti dan ahli perkembangan anak yang tergabung dalam APA (para pakar dari 

American Pediatric Association) menyetujui bahwa sedikit banyaknya pemicu 

SM adalah sifat dasar yang dibawa seorang anak sejak lahir yakni faktor genetik. 

Selain itu, peristiwa yang sifatnya traumatis baik fisik maupun psikis diduga dapat 

memicu terjadinya selective mutism. Black & Uhde (1995) mengidentifikasi 

bahwa kecemasan sosial terjadi karena adanya konflik dalam hubungan keluarga 

dan keturunan sebagai kontribusi terhadap penyebab SM. Kebanyakan anak SM 

memiliki anggota keluarga dengan fobia sosial. 

Cunningham sebagai salah satu pakar yang bekerja untuk organisasi 

Selective Mutism, lembaga advokasi pengidap SM di Inggris, mengatakan bahwa 

SM akan “mereda” jika anak merasa nyaman dengan lingkungannya. Oleh karena 

itu sangat disarankan agar dilakukan intervensi perilaku (penanganan oleh ahli) 

sejak dini. Karena apabila tidak segera ditangani, perilaku diam dan tidak mau 

berbicara yang ditunjukkan anak SM dapat berdampak pada perkembangan 

kognitif dan kemampuan sosialnya (Bergman, Piancentini, & McCracken, 2002; 

Nowakowski, 2009; Cunningham, McHolm, Boyle, & Patel, 2004).  

Manassis (2007) melaporkan penelitiannya terhadap 44 anak Taman Kanak-

Kanak yang teridentifikasi SM ditemukan bahwa 44 anak yang mengalami SM 

mencetak skor yang lebih rendah pada pengukuran nonverbal kognitif. Hal ini 

dikarenakan kurangnya interaksi dengan teman maupun guru membuat 

perkembangan kognitifnya tidak maksimal. Permasalahan yang dialami pada anak 

SM ini tidak hanya dalam perkembangan kognitif, namun juga kemampuan sosial, 

seperti yang dilaporkan Cunningham et al. (2004) bahwa anak-anak dengan SM 

mempunyai kekurangan dalam hal kemampuan sosial yang cukup signifikan. 

Orangtua dan guru melaporkan bahwa anak-anak ini kurang asertif, kurang 
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terlibat dalam persahabatan, dan mengalami kejahatan yang lebih banyak dari 

teman sebayanya. 

Dalam sebuah studi tindak lanjut terhadap 33 orang dewasa yang 

mengalami SM semasa kecil, Steinhausen et al. (dalam Cunningham, McHolm 

dan Boyle, 2006) membagi subjek dalam 2 kelompok bagian, yaitu mutism yang 

terbatas pada sekolah dan orang asing, dan satunya adalah mutism yang gagal 

berbicara pada setting yang lebih luas yaitu sekolah, orang asing dan teman 

sebaya. Hasil studi menunjukkan bahwa kelompok yang mengalami mutism pada 

area yang lebih luas yaitu sekolah, orang asing, dan teman sebaya menunjukkan 

simptom-simptom fobia sosial yang lebih besar daripada kelompok dengan 

mutism pada setting sekolah dan orang asing. 

Beberapa penelitian mengungkapkan penyebab dari anak yang mengalami 

SM. Omdal dan Galloway (2007) mengatakan bahwa tekanan untuk berbicara 

menyebabkan kecemasan pada anak-anak SM. Faktor pemicu SM adalah tuntutan 

untuk berbicara di situasi-situasi sosial yang tidak familiar sehingga menimbulkan 

kecemasan. Faktor psikologisnya adalah kecemasan. Mereka terlalu cemas untuk 

berbicara pada suatu aturan dan atau keadaan tertentu. Yeganeh et al. (2003) 

melaporkan bahwa anak-anak SM mengalami kecemasan secara sosial. 

Beberapa penelitian membuktikkan bahwa SM merupakan suatu bentuk 

kecemasan. Cunningham dkk. (2004) melaporkan bahwa orangtua dan guru sama-

sama setuju bahwa anak SM lebih cemas daripada kelompok kontrol. Sebuah 

review literatur (antara tahun 1980 dan 1996) yang berfokus pada intervensi SM, 

dari semua penelitan kecuali dua penelitian melaporkan SM merupakan suatu 

bentuk kecemasan (Cleave, 2009). 

Teori perilaku memandang bahwa SM sebagai penguatan negatif dari 

pembelajaran perilaku yang diperkuat secara negatif. Anak menolak untuk 

berbicara bukan untuk menarik perhatian guru namun sebagai bentuk kenyamanan 

mereka akan harapan perilaku kelas (Krysanski, 2003). 

Berdasarkan fenomena-fenomena di atas, maka dapat disimpulkan bahwa 

selective mutism (SM) merupakan gangguan kecemasan sosial yang bersifat 
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negatif bagi anak, karena anak akan merasa tertekan, ketakutan, akan terasingkan 

dari lingkungan sosialnya dan anak akan merasa tidak percaya diri. Hal itu tentu 

akan menghambat tugas perkembangan anak. Selective mutism ini menjadi 

persoalan yang penting untuk dianalisis dan ditangani karena akan berdampak 

besar bagi anak, seperti pada pencapain nilai akademik yang kurang optimal 

karena tidak aktif di sekolah, penolakan atau terasa diasingkan oleh teman-teman 

di sekolah, kurang memiliki keterampilan fisik, kurang membentuk sikap yang 

sehat, tidak dapat menyesuaikan diri dengan lingkungan dan situasi yang baru, 

ketergantungan, serta perilaku pasif dalam kehidupan sehari-hari. Apabila 

selective mutism tidak mendapatkan penanganan yang tepat, maka anak yang 

mengalami selective mutism akan menjadi semakin parah, hal itu berlangsung 

hingga remaja bahkan dewasa. Semakin lama dibiarkan, maka gangguan ini akan 

semakin sulit untuk ditangani atau diterapi. Upaya yang dirasa dapat mereduksi 

perilaku selective mutism adalah melalui kegiatan bimbingan dan konseling. 

Menurut Kartadinata (dalam Yusuf dan Nurihsan, 2008, hlm. 3) bimbingan 

merupakan proses membantu individu untuk mencapai perkembangan optimal. 

Peran bimbingan dan konseling sebagai bagian integral dari penyelenggaraan 

pendidikan diharapkan mampu memberikan layanan bantuan kepada siswa dalam 

upaya mengembangkan potensi diri siswa secara optimal (Hayati, 2011, hlm. 6). 

Tujuan bimbingan dan konseling di sekolah adalah untuk membantu konseli 

melaksanakan tugas-tugas perkembangannya yang meliputi aspek pribadi-sosial, 

belajar dan karir. Furqon (2005, hlm. 92) menyatakan, salah satu tujuan 

diadakannya pembelajaran bernuansa bimbingan dan konseling di SD adalah 

untuk membantu siswa memiliki keterampilan dalam melakukan hubungan sosial. 

Oleh karenanya, upaya untuk mengembangkan keterampilan sosial dalam 

mereduksi selective mutism di SD dapat ditempuh melalui bimbingan dan 

konseling.   

Salah satu tugas perkembangan anak usia sekolah dasar yang meliputi aspek 

sosial yaitu belajar bergaul dengan teman sebaya yang berarti belajar 

menyesuaikan diri dengan lingkungan dan situais sosial yang baru serta teman-
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teman sebayanya. Hal ini berarti siswa SD telah dituntut untuk dapat bersosialiasi 

dengan orang lain serta dapat menyesuaikan diri dengan lingkungannya agar tugas 

perkembangan dalam aspek sosial dapat terpenuhi secara optimal. Keadaan yang 

demikian pada kenyataannya belum mendapatkan perhatian dan penanganan yang 

optimal oleh pihak sekolah, sehingga siswa yang mengalami masalah atau 

gangguan perkembangan seperti selective mutism akan menjadi anak yang 

terisolir dan tidak diterima oleh teman-teman di dalam kelompoknya, dan dalam 

perkembangannya tentu akan mengalami hambatan. 

Kenyataan itulah yang menarik perhatian peneliti untuk memperoleh 

gambaran realistis secara jelas tentang anak yang tidak di terima dalam 

kelompoknya di sekoah akibat gangguan perilaku selective mutism. Salah satu 

cara yang ditempuh untuk mempelajari secara mendalam tentang kasus ini, maka 

perlu diadakannya penelitian dengan judul “Studi Kasus tentang Perilaku 

Selective Mutism pada Seorang Siswa di Suatu Sekolah Dasar Negeri Cidadap 

Kota Bandung”.  

 

B. Fokus Penelitian 

Selective mutism (SM) merupakan gangguan pertumbuhan pada masa 

kanak-kanak berupa serangan kecemasan yang berlebihan sehingga menyebabkan 

anak tidak dapat berkata-kata dalam situasi sosial tertentu, seperti ketika berada di 

sekolah, di tempat umum yang membuatnya tidak nyaman. Sebaliknya, ketika ia 

berada di lingkungan yang nyaman dan familiar, seperti di rumah, saat bermain 

bersama adik-kakaknya atau orangtuanya, ia bisa lancar berbicara, bahkan 

terkadang sangat aktif. Pada dasarnya anak SM berbeda dari sikap malu-malu atau 

hambatan interaksi sosial ketika anak bertemu dengan orang baru atau bergabung 

ke lingkungan sosial yang baru. 

SM belum sepopuler autisme di Indonesia karena gejala SM serupa dengan 

gangguan kecemasan lain seperti pemalu akut, menarik diri, atau cemas berpisah 

dari orangtua yang lebih umum dialami anak-anak. Ketika anak masuk sekolah, 

biasanya antara usia 6 tahun dan 8 tahun guru mengidentifikasi anak SM sebagai 
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anak pendiam (Sharkey & McNicholas, 2008 dalam Ponzurick). Tak heran jika 

akhirnya anak pengidap SM tidak terdeteksi secara tepat. Tanpa penanganan yang 

tepat anak SM akan berlanjut menjadi sosok yang membisu di luar lingkungan 

yang dikenalnya. 

Fenomena selective mutism (SM) pada siswa SD diperlukan respon yang 

cepat dan tepat karena akan menganggu pada tingkat fungsi individu. Sebagai 

individu, anak SM akan mengalami perlambatan perkembangan dan kesulitan 

dalam menyelesaikan tugas-tugas pendidikan, sosial, dan keluarga. Semakin lama 

dibiarkan, maka gangguan ini akan semakin sulit untuk ditangani atau diterapi.  

Faktor pemicu SM ialah adanya tuntutan untuk berbicara di situasi-situasi 

sosial yang tidak familiar sehingga menimbulkan kecemasan. Anak yang 

mengalami SM terlalu cemas untuk berbicara dalam setting tertentu. Yeganeh et 

al. (2003) mengatakan bahwa anak-anak SM mengalami kecemasan secara sosial. 

Penanganan anak SM hendaknya bertujuan untuk mengurangi kecemasan serta 

meningkatkan kepercayaan diri untuk berada di situasi sosial (Shipon-Blum, 

2003). Memaksa anak SM untuk berbicara tidak akan efektif karena pada 

dasarnya anak SM mampu berbicara dan kemampuan untuk berbicara akan 

muncul seiring dengan rendahnya tingkat kecemasan dan tingginya rasa percaya 

diri.  

Fokus penelitian adalah segala sesuatu yang ingin dicapai dalam suatu 

penelitian. Fokus penelitian ini meliputi: 

1. Gejala-gejala siswa yang mengalami perilaku selective mutism. 

2. Latar belakang kehidupan serta faktor penyebab siswa mengalami 

selective mutism. 

3. Akibat-akibat yang dialami oleh kasus selective mutism. 

4. Pandangan pihak terkait (Kepala sekolah, Guru dan Orang tua) tentang 

perilaku selective mutism. 

5. Upaya bimbingan yang telah dilakukan oleh pihak terkait (Kepala 

sekolah, Guru dan Orang tua) terhadap kasus selective mutism. 
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C. Tujuan penelitian 

Suatu penelitian harus memiliki tujuan yang jelas sehingga dapat 

bermanfaat bagi peneliti maupun orang lain. Berdasarkan permasalahan di atas, 

maka dapat ditetapkan tujuan pada penelitian ini adalah sebagai berikut. 

1. Tujuan umum 

Secara umum tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji informasi, 

gambaran dan pengetahuan yang akurat secara empiris mengenai kasus 

selective mutism  siswa di SD.  

2. Tujuan Khusus 

a. Mendapatkan gambaran realitas tentang kerakteristik atau gejala 

dari seorang siswa yang mengalami perilaku selective mutism. 

b. Memperoleh informasi secara lengkap mengenai latar belakang 

kehidupan seorang siswa serta faktor penyebab seorang siswa 

mengalami selective mutism.  

c. Memperoleh gambaran dampak atau akibat yang terjadi pada 

seorang siswa yang mengalami perilaku selective mutism.  

d. Mengetahui pandangan pihak-pihak terkait tentang perilaku 

selective mutism. 

e. Mengetahui upaya bimbingan apa saja yang telah dilakukan oleh 

pihak terkait (Kepala sekolah, Guru dan Orangtua) terhadap 

seorang siswa yang mengalami selective mutism.  

 

D. Manfaat penelitian 

Manfaat dari penelitian tentang anak yang mengelami selective mutism pada 

seorang siswa di suatu SD Negeri Cidadap Kota Bandung ini dapat dibagi menjadi 

manfaat teoritis dan manfaat praktis. Adapun kedua manfaat tersebut dapat 

dijelaskan sebagai berikut. 

1. Manfaat Teoritis 
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a. Untuk memperkaya khasanah keilmuan tentang perilaku selective 

mutism dan memberikan masukan kepada guru secara konkrit 

tentang gejala anak yang mengalami selective mutism di sekolah. 

b. Menjadi bahan pemikiran bagi guru khususnya guru BK dalam 

menciptakan serta melengkapi berbagai bentuk intervensi 

bimbingan dan konseling maupun psikoterapi untuk mereduksi 

perilaku selective mutism  di lembaga pendidikan formal maupun 

nonformal. 

2. Manfaat Secara Praktis 

a. Bagi lembaga pendidikan dan guru 

Penelitian ini dapat dijadikan referensi tentang cara mengenali 

anak yang berperilaku selective mutism melalui gejala-gejala yang 

ditimbulkannya. Lembaga pendidikan atau pihak sekolah dapat 

lebih peka terhadap segala bentuk perilaku yang ditunjukkan oleh 

siswa. 

b. Bagi guru BK atau Konselor 

Penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan untuk penyususnan 

program layanan bimbingan dan konseling, materi pilihan dan 

seminar, ataupun program-program lainnya yang terkait dengan 

perilaku selective mutism. 

c. Bagi lembaga bimbingan dan konseling di sekolah dasar 

Penelitian ini dapat memanfaatkan hasil studi dalam 

mengembangkan intervensi untuk mencegah dan mereduksi 

perilaku selective mutism di sekolah dasar, sebagai materi satuan 

kegiatan layanan bimbingan dan konseling dibidang pribadi sosial.  

d. Bagi sivitas akademika di Departemen Psikologi Pendidikan dan 

Bimbingan 

Hasil dari penelitian ini dapat menambah khasanah pengetahuan di 

bidang bimbingan dan konseling, khususnya dalam menangani 

perilaku selective mutism di sekolah dasar. 
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e. Bagi orangtua 

Penelitian ini sebagai masukan dalam memberikan cara 

penanganan atau mengintervensi perilaku anak yang mengalami 

selective mutism. 

f. Bagi peneliti selanjutnya 

Penelitian ini sebagai masukan dalam Melakukan Penelitian 

Tindakan Bimbingan dan Konseling (PTBK) yang nantinya akan 

dilakukan treatment yang dapat menangani siswa selective mutism. 


