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Artinya:  “Hai anak-anakku, pergilah kamu, Maka carilah berita tentang Yusuf 
dan saudaranya dan jangan kamu berputus asa dari rahmat Allah. 
Sesungguhnya tiada berputus asa dari rahmat Allah, melainkan kaum 
yang kafir". (QS. Yusuf 12: 87) 
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ABSTRAKSI 
Judul : Perjuangan Ke Arah Superioritas (Studi Kasus Pada Anak Autis) 

Penulis : Astri Yuliana 

NIM : 0944110027 

 Fenomena yang paling marak tentang penyakit autis melatar belakangan 
ini semakin banyak terjadi di seluruh dunia dan termasuk Indonesia. Anak autis 
bukanlah anak yang aneh ataupun gila dalam pandangan masyarakat, akan tetapi 
autis merupakan suatu gangguan yang ditandai oleh melemahnya kemampuan 
bersosialisasi, bertingkah laku, dan berbicara. Anak autis juga makhluk ciptaan 
Allah SWT yang memiliki kelebihan maupun kekurangan. Anak autis ini dengan 
segala keterbatasan dengan inferioritas dalam dirinya, anak tersebut mampu 
mengkompensasi dengan baik. Anak autis yang biasa saja sekarang subjek 
termasuk salah satu anak autis yang luar biasa. Prestasi awal yang ditorehkan 
subjek ialah anak autis yang hafal 250 lagu pada usia 8 tahun, yang tercatat dalam 
rekor muri. Bertujuan untuk mengetahui muatan perjuangan ke arah superioritas 
yang sesuai dengan teori Alfred Adler, mengetahui bagaimana inferioritas anak 
autis, mengetahui cara anak mengkompensasi inferioritasnya, mengetahui 
bagaimana perjuangan ke arah superioritas pada anak autis sampai pada meraih 
prestasi yang membanggakan. 
 Dalam penelitian ini,  penulis berusaha menggambarkan bagaimana 
perjuangan seorang anak autis untuk mencapai superioritas, yang membuatnya 
bias menjadi pribadi yang diterima oleh masyarakat serta menorehkan prestasi 
yang membanggakan. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif 
bersifat studi kasus. Format deskriptif kualitatif pada umumnya dilakukan  pada 
penelitian dalam bentuk studi kasus1. Sehingga, pada penelitian yang tertuang 
pada skripsi ini juga menggunakan pendekatan studi kasus dengan menggunakan 
desain kualitatif. Dalam pendekatan studi kasus, biasanya seorang peneliti akan 
meneliti satu individu atau unit sosial tertentu secara lebih mendalam. 
 Perasaan inferior yang mana saat dia mengetahui bahwa dia berbeda 
dengan lingkungannya (autis), subjek merasa minder dengan yang kain. Ini 
disebabkan karena subjek diberi label negatif serta orang-orang dilingkungannya 
selalu memperlakukan dia berbeda. Suatu ketika saat subjek diajak temannya 
untuk bermain sepak bola, subjek mengikutinya. Namun dalam permainan subjek 
tidak bisa memainkannya karena memang subjek memiliki kelemahan pada 
motoric kasarnya. Sehingga subjek dijauhi oleh teman-temannya. Subjek merasa 
minder, karena diantara teman-teman yang lain subjek yang tidak bisa sama sekali 
permainan tersebut. Inferioritas yang dialami subjek adalah inferioritas organic, 
dan menimbulkan inferioritas psikologis. 
  

                                                             
1Burhan Bungin, Penelitian Kualitatif. . ., h. 68.  
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TRANSLITERASI ARAB-LATIN 

Transliterasi kata-kata bahasa Arab yang dipakai dalam penulisan skripsi 

ini berpedoman pada “Pedoman Transliterasi Arab-Latin” yang dikeluarkan 

berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Agama Dan Menteri Pendidikan Dan 

Kebudayaan RI tahun 1987. Pedoman tersebut adalah sebagai berikut: 

a. Kata Konsonan 

Huruf 

Arab 

Nama Huruf Latin Nama 

 Alif tidak ا

dilambangkan 

Tidakdilambangkan 

 Ba B Be ب

 Ta T Te ت

  Sa ṡ es (dengantitik di ث

atas) 

 Jim J Je ج

 Ha ḥ ha (dengantitik di ح

bawah) 

 Kha Kh kadan ha خ

 Dal D De د

 Zal Ż zet (dengantitik di ذ

atas) 

 Ra R Er ر

 Zai Z Zet ز



xii 

 Sin S Es س

 Syin Sy esdan ye ش

 Sad ṣ es (dengantitik di ص

bawah) 

 Dad ḍ de (dengantitik di ض

bawah) 

 Ta ṭ te (dengantitik di ط

bawah) 

 Za ẓ zet (dengantitik di ظ

bawah) 

 ain …‘ komaterbalik di atas‘ ع

 Gain G Ge غ

 Fa F Ef ف

 Qaf Q Ki ق

 Kaf K Ka ك

 Lam L El ل

 Mim M Em م

 Nun N En ن

 Wau W We و

 Ha H Ha ه

 Hamzah …’ Apostrof ء



xiii 

 Ya Y Ye ي

 

b. Vokal 

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia terdiri dari vokal 

tunggal dan vokal rangkap. 

1. Vokal Tunggal 

Vokal tunggal bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau 

harakat, transliterasinya sebagai berikut: 

Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 

 Fathah A a َـ

 Kasrah I i ِـ

 Dhammah U u ُـ

 

2. Vokal Rangkap  

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa 

gabunganantara hharakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan 

huruf, yaitu: 

Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 

ْ◌....يَـ  Fathah dan ya Ai a dan i 

َـْو ....  Fathah dan 

wau 

Au a dan u 
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c. Maddah 

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan 

huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu: 

Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 

َـ...ا... َـى...  Fathah dan alif 

atau ya 

Ā a dan garis di 

atas 

ِـي....   Kasrah dan ya Ī i dan garis di atas 

ُـو....   Dhammah dan 

wau 

Ū u dan garis di 

atas 

 

Contoh:  َل()َ : qāla 

 َ+,ْ)ِ : qīla 

 yaqūlu : 0ُْ12َلُ 

d. Ta Marbutah 

Transliterasinya menggunakan: 

1. Ta Marbutah hidup, transliterasinya adaah /t/ 

Contohnya:   َُرْوَضة : rauḍatu 

2. Ta Marbutah mati, transliterasinya adalah /h/ 

Contohnya:   َْرْوَضة : rauḍah 

3. Ta marbutah yang diikuti kata sandang al 

Contohnya:   َُرْوَضُة اْالَْطَفال : rauḍah al-aṭfāl 

e. Syaddah (tasydid) 

Syaddah atau tasydid dalam transliterasi dilambangkan dengan huruf 

yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah. 
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Contohnya:  َ(4َّ6َر : rabbanā 

f. Kata Sandang 

Transliterasi kata sandang dibagi menjadi dua, yaitu: 

1. Kata sandang syamsiyah, yaitu kata sandang yang ditransliterasikan 

sesuai dengan huruf bunyinya 

Contohnya:  ا789)ء   : asy-syifā’ 

2. Kata sandang qamariyah, yaitu kata sandang yang ditransliterasikan 

sesuai dengan bunyinya huruf /l/. 

Contohnya:  :;19ا   : al-qalamu 

g. Penulisan kata 

Pada dasarnya setiap kata, baik itu fi’il, isim maupun hurf, ditulis 

terpisah, hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab 

sudah lazimnya dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat 

yang dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut 

dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya. 

Contohnya: 

اِزِ(ْ,>  wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn :  َواِنَّ هللاَ 9َ?0َُ َ<ْ,ُ= ا9=َّ

       wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn  
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