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Jumlah anak autis dari tahun ke tahun semakin meningkat. Dari informasi yang di dapat 
bahwa di Indonesia sendiri menurut badan pusat statistik pada 2010 mencapai 112 ribu anak. Hal ini 
tentunya harus mendapatkan perhatian khusus. Jika jumlah anak autis semakin tahun semakin 
meningkat, maka harus ada juga pemahaman dan penanganan yang tepat bagi penderita autis. 
Kurangnya pemahaman terhadap penderita autis menyebabkan penderita autis sering kali diabaikan 
dan hanya dianggap sebagai anak yang tidak normal tanpa kelebihan apa-apa. Masih banyak orang 
yang beranggapan bahwa anak autis adalah anak yang aneh. Dianggap aneh karena mereka sering 
kali terlihat suka berbicara sendiri, suka berteriak, suka memukul, dll. Namun sebenarnya di dalam 
diri mereka tersimpan sejuta kelebihan yang perlu dimaksimalkan, bahkan mereka juga berhak 
mendapatkan kehidupan dan perlakuan yang layak.  

Penderita autis merupakan pribadi yang berharga dan istimewa. Sehingga mereka pun perlu 
diperhatikan dan diperlakukan sebagai mana anak normal lainnya. Dengan melihat fenomena yang 
terjadi maka dalam bagian ini seorang guru Kristen harus mampu memainkan perannya untuk 
memaksimalkan kemampuan anak autis lewat pengajaran-pengajaran yang dilakukan di dalam kelas 
bahkan yang mampu membawa mereka untuk mengenal Tuhan secara pribadi dalam hidup mereka. 
Untuk itu setiap guru Kristen terlebih dahulu harus menyadari akan panggilan mereka sebagai 
seorang hamba yang melayani tanpa memandang perbedaan sehingga mereka boleh mempersiapkan 
pengajaran yang efektif dengan metode yang tepat di dalam Pendidikan Agama Kristen yang mana 
dapat melibatkan dan memaksimalkan kemampuan anak untuk dapat bereksplorasi dan berekspresi 
sesuai dengan imajinasi mereka tetapi tidak lepas dari tujuan pembelajaran yang membawa mereka 
kepada pengenalan akan Tuhan.  

Dari hal inilah penulis memiliki kerinduan untuk melakukan penelitian mengenai “Pengaruh 
metode inquiry bagi konsentrasi belajar anak autis dalam pembelajaran pendidikan agama Kristen di 
sekolah Asuhan Kasih Walikota Kupang” dengan rumusan masalah adalah seberapa sering 
diterapkan metode inquiry dalam pengajaran pendidikan agama Kristen dan bagaimana perilaku guru 
dalam menerapkan metode inquiry dalam pengajaran pendidikan agama Kristen? Seberapa tinggi 
konsentrasi anak autis ketika mengikuti pelajaran pendidikan agama Kristen dan konsentrasi seperti 
apa yang ditunjukan anak autis ketika belajar pendidikan agama Kristen? Seberapa besar pengaruh 
metode inquiry bagi kosentrasi belajar anak autis dalam pembelajaran pendidikan agama Kristen dan 
bagaimana guru menerapkan metode inquiry dalam pengajaran pendidikan agama Kristen.  
Adapun tujuan penulisan ini adalah “untuk menemukan seberapa sering diterapkan metode inquiri 
dalam pengajaran pendidikan agama Kristen dan memahami perilaku guru dalam menerapkan 
metode inquiry tersebut, untuk mengetahui seberapa tinggi kosentrasi anak autis ketika mengikuti 
pelajaran pendidikan agama Kristen dan menemukan konsentrasi seperti apa yang ditunjukan anak 
autis ketika belajar pendidikan agama Kristen dan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh 
metode inquiry bagi konsentrasi anak autis dalam pembelajaran pendidikan agama Kristen serta guru 
menerapkan metode inquiri dalam pengajaran pendidikan agama Kristen”.  

Hipotesis dari penelitian ini adalah diduga ada sebagian pengaruh metode inquiry bagi 
konsentrasi belajar anak autis, namun itu hanya dapat timbul ketika guru mampu menerapkan metode 



inquiri tersebut dengan baik. Sehingga hasil yang diharapkan dari penulisan ini adalah menemukan 
pengaruh metode inquiry bagi konsentrasi belajar anak autis dalam pembelajaran pendidikan agama 
Kristen.  

Berdasarkan hasil penelitian kepustakaan dan penelitian yang dilakukan di lapangan maka di 
temukan bahwa ada pengaruh dari metode inquiry bagi konsentrasi belajar anak autis dalam 
pembelajaran pendidikan agama Kristena di SLB Asuhan Kasih Walikota Kupang. 


