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BAB 1   

PENDAHULUAN 

 

 
1.1 Latar Belakang Masalah  

Manusia dilahirkan sebagai mahkluk sosial untuk berinteraksi dan 

berkomunikasi. Komunikasi merupakan hal yang paling utama untuk dilakukan 

oleh semua manusia sebagaI mahkluk sosial. Dalam kehidupan sehari-hari manusia 

dihadapkan dengan berbagai konteks komunikasi yang berbeda-beda. Salah 

satunya yang dihadapi oleh manusia yaitu komunikasi antar pribadi atau 

komunikasi interpersonal.  

Komunikasi antarpribadi menurut Joseph A. DeVito (2007:h4) adalah yaitu 

“the verbal and nonverbal interaction between two (or sometimes more than two) 

interdependent people”. Artinya adalah interaksi verbal dan non verbal antara dua 

orang atau lebih yang saling berkaitan. Hal ini ditunjukkan melalui interaksi verbal 

maupun nonverbal antara dua orang atau lebih.    

 Komunikasi terbentuk mulai dari lingkungan terkecil atau lingkungan 

terdekat kita seperti keluarga yaitu Ayah dan Ibu atau sanak saudara. Salah satu 

bentuk komunikasi antarpribadi yang kini muncul dalam kehidupan manusia adalah 

komunikasi antara orang tua dan anak yang memiliki ganggun autisme. 

Keunggulan dalam peran komunikasi dapat dipengaruhi oleh berbagai unsur dalam  

proses komunikasi. Devito dalam buku The Interpersonal Communication 

(2013:h31), menafsirkan unsur-unsur penting dalam proses komunikasi yaitu 
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sumber – penerima pesan, encoding-decoding , pesan , saluran , hambatan, konteks 

dan etika. Ketujuh unsur komunikasi bergantung dalam satu dengan yang lain.  

  Dalam kegiatan komunikasi orangtua dan anak, tidak setiap komunikasi 

dapat berlangsung dengan mudah. Di dalam komunikasi antarpribadi antara 

orangtua dan anak penyadang autisme terdapat bermacam hambatan (noises) yang 

dapat menghalangi proses penyampaian pesan. Salah satunya yaitu hambatan atau 

gangguan fisiologis terhadap anak penyandang autisme yang dialaminya.  

Di Indonesia, menurut data Kemenppa (2016) data penyandang autisme 

belum ada yang akurat tentang jumlah penderita autisme. Dalam beberapa tahun 

terakhir, bahwa terjadi peningkatan kasus anak penderita austis di dunia termasuk 

di Indonesia. Tahun 2015, di Indonesia diperkirakan satu per 250 anak mengalami 

gangguan spectrum autis. Tahun 2015 diperkirakan terdapat kurang lebih 12.800 

anak penyandang autism dan 134.000 penyandang spektrum autis di Indonesia.  

Menurut Yuwomo (2009:h26) menjabarkan bahwa autis merupakan 

gangguan perkembangan dalam komunikasi yang kompleks dalam kehidupan yang 

panjang, yang menyangkup gangguan pada aspek interaksi sosial, komunikasih, 

bahasa dan perilaku serta gangguan emosi dan presepsi sensori bahkan pada aspek 

motoriknya, termasuk dengan orangtuanya. Dengan perbedaan tersebut perilaku 

anak bisa menjadi masalah dalam perkembangannya.  

Pernyataan diatas menyatakan bahwa anak autism mempunyai masalah 

dalam berkomunikasi dan interaksi. Kemungkinan autisme dapat sembuh terlihat 

dari berat atau tidaknya gangguan tersebut. Oleh karena itu, sebagai orang tua atau 

saudara dalam keluarga harus berupaya keras dalam menjalin komunikasi antar 



	

	 3	

pribadi dengan anaknya sehingga anak tersebut dapat berperilaku baik dan tidak 

hiperaktif terhadap lingkungan sekitar.  

Dalam hal proses komunikasi, pada umumnya anak penderita autisme 

dalam keluarga sulit mengalami interaksinya seperti kesulitan merangkai kata, 

mengucap kalimat, dan sulit menangkap pesan pada lawan bicara maupun 

perkataan individu. Selain itu, anak penderita autisme menggunakan bahasa yang 

diulang-ulang yang sifatnya repetitif. Perilaku dan interaksinya bisa terjadi ketika 

berteriak atau menangis, memukul bahkan menggigit, melompat atau melakukan 

kegiatan yang berlebihan walaupun seolah-olah tidak merasa lelah.   

Perkembangan pada setiap anak penyandang autisme, membutuhkan proses 

dan bantuan khusus seperti sekolah atau pendampingan belajar pada orang tua 

dirumah. Oleh karena itu, peran orang tua sangat penting dalam mendampingin dan 

mendidik anak dalam belajar mengajar dirumah. Selain itu terdapat peran guru 

melalui institut pendidikan seperti sekolah hanya membantu orang tua memberi 

kelanjutan pada proses pendidikan anak. Dengan demikian, orang tua merupakan 

pendidik yang utama dan terutama bagi setiap anak. (Priyani,2008:h32). Proses 

komunikasi ini dapat terjadi secara primer dan sekunder. Proses komunikasi secara 

primer, penyampaian pesannya menggunakan simbol sebagai media. Simbol 

menggambarkan bahasa yang dilakukannya sehari-hari sedangkan proses 

komunikasi secara sekuder yaitu proses penyampaiannya kepada orang lain 

menggunakan sarana atau alat.  

Menurut Handojo (2003:h24) menjelaskan ciri-ciri anak gangguan autisme 

berlandaskan indikator yaitu : 
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Anak penderita autisme menggambarkan mengenai ciri-ciri yang dapat diketahui 

sejak dini dengan melihat indikator yang ada. Contohnya melalui bahasa dan 

komunikasi, anak penyandang autisme menunjukkan ekspresi wajah yang datar, 

jarang untuk melalukan komunikasi, intonasi suara yang canggung , tidak mengerti 

pesan yang disampaikan oleh lawan bicaranya dan lingkungannya tidak responsif 

terhadap disekelilingnya, kontak mata tidak searah, memiliki kesenangan sendiri, 

tidak suka berada dilingkungan ramai, melakukan kegiatan yang repetitive 

(berulang-ulang), tidak mewujudkan perubahan pada pribadinya dan memiliki 

ketertarikan yang lebih dan tidak fleksibel.  

Dengan uraian diatas bahwa penulis tertarik untuk mengetahui pentingnya 

proses komunikasi antarpribadi antara orang tua dengan anak yang penyandang 

autisme dalam kegiatan belajar dirumah yang berkaitan dengan unsur-unsur 

komunikasi antarpribadi.  Peneliti menggunakan dua referensi sebagai penelitian 

ini. Sepeti yang diketahui, bahwa anak penyandang autisme mengalami 

perkembangan yang tidak mudah sehingga memiliki keterbatasan dalam 

berkomunikasi serta berinteraksi dan pemahaman dalam pendidikan. Selain itu, 

gangguan yang dialaminya pada anak penyandang autisme meliputi pada aspek 

interaksi sosial, serta emosi tidak seimbang. Hal demikian, dapat mengakibatkan 

proses belajar mengajar dirumah dapat terganggu akibat gangguan-gangguan 

tersebut. Dengan demikian,proses komunikasi antarpribadi antara orang tua dan 

anak penyandang atisme dalam kegiatan belajar mengajar dirumah sangat tertarik 

untuk diteliti.  
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1.2 Identifikasi Masalah  

Keluarga merupakan bentuk yang terdiri atas individu yang berinteraksi dan 

bersosialisasi serta mengatur didalamnya. Keluarga merupakan tempat pertama 

setiap orang sebagian besar mempelajari dan belajar berkomunikasi serta berpikir 

mengenai berkomunikasi.  

Bentuk komunikasi dalam keluarga menurut Pratiko (dalam Praseto,2000), 

salah satunya berupa komunikasi orang tua dan anak. Dengan demikian, 

komunikasi antara orang tua dan anak dalam satu ikatan, orang tua bertanggung 

jawab dalam mendidik dan mendukung perkembangan anaknya. Hubungan yang 

terjadi antara orang tua dan anak terjadi dengan sifat dua arah, disertai dengan 

presepsi bersama tentang sesuatu hal antara orang tua dan anak yang berkewenang 

menyampaikan pendapat, pikiran, informasi dan nasihat.  

Komunikasi antara orangtua dan anak penyandang autisme memiliki kebutuhan 

dasar yaitu dimana komunikasi itu sendiri merupakan fondasi utama dalam 

kehidupan manusia. Dengan tidak adanya komunikasi, berbagai kegiatan atau 

prespektif dalam kehidupan dapat terhalangi dengan hambatan.   

 Pengaruhnya suatu komunikasi antarpribadi yaitu dengan prosesnya yang 

berlangsung secara dialogis. Dialog merupakan bentuk komunikasi antarpribadi 

yang menandakan terjadinya interaksi. Dalam proses komunikasi dialogis, terlihat 

adanya cara dari pelaku komunikasi selama pergantian bersama (mutual 

understanding) dan empati. Dari proses tersebut akan terjadi rasa saling 

menghargai bukan disebabkan dengan status sosial atau pada anggapan mengenai 
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masing-masing yaitu manusia yang berwenang dan wajib, pantas dan wajar 

dihargai serta dihormati sebagai manusia. (Devito,2011:h231).  

 Komunikasi layaknya menyampaikan pesan, umpan balik berlaku seketika 

(immediate feedback) memahami saat tanggapan komunikan terhadap pesan yang 

disampaikan pada gaya bicara atau ekspresi wajah. Apabila umpan balik positif, 

dengan demikian tanggapan tersebut memuaskan, sedangkan ketika tanggapan 

komunikasi dengan berunsur negatif maka dari itu gaya komunikasi harus diubah 

sampai komunikasi berhasil (Devito,2011:h231).  

 Dengan komunikasi efektif secara verbal dan nonverbal, orang tua berhak 

memberikan pendidikan atau terapi yang sesuai untuk kebutuhan anak yang 

memiliki gangguan autisme. Pendidikan tersebut berbentuk pengarahan atau 

kegiatan motorik yang berkaitan dengan nilai, pengetahuan serta tata karma yang 

dapat membantu perkembangan anak (Gunarsa, 2002).  Selain pendidikan yang 

baik, orangtua berhak memberikan arahan dan motivasi yang bisa membantu 

perkembangan pribadi anak tersendiri.  

 Sebagai orangtua perempuan tidak hanya berperan sebagai penyampaian 

pesan dalam memberi materi dengan anaknya. Akan tetapi, orangtua memberikan 

kegiatan belajar dirumah dengan materi yang menyangkut pembelajaran dalam 

perkembangan anak penyandang autisme seperti nilai-nilai, pengetahuan, 

keterampilan dan kemampuan dalam pribadi anak tersebut secara optimal. Dalam 

proses komunikasi antarpribadi antara orangtua dan anak penyandang autisme 

dalam kegiatan belajar dapat terjadi perbedaan dengan proses pada orangtua dan 

anak pada umumnya. Orangtua membutuhkan sikap dan pemahaman yang khusus 
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dalam melakukan kegiatan komunikasi dengan belajar dirumah, sehingga pesan 

yang disampaikan oleh orangtua perempuan dapat dipahami dengan baik oleh anak 

penyandang autisme.   

 Peran kedua orang tua berperan penting dalam memutuskan perkembangan 

belajar anak. Pada umumnya, orang tua adalah pendidik pertama dan utama dari 

setiap anak. Meskipun pendidikan diluar keluarga seperti sekolah, orang tua tetap 

berperan terhadap perkembangan prestasi dalam pengetahuan pada setiap anak. 

Orang tua mendidik anak yang memiliki gangguan autisme khusus sulit untuk 

mengembangkan komunikasi secara tatap muka serta melakukan proses belajar.  

Menurut Psikolog Ike Sugianto dari Potentia Center 2016 bahwa tantangan tebesar 

dari orangtua yaitu dalam mengasuh anak pertama menata hati sehingga tidak 

terjadi emosi saat penyampaian pesan. Kedua yaitu bahwa orangtua dituntut untuk 

belajar dan berjuang dalam mendidik serta menerima anak yang mengalami 

gangguan autisme. Ketiga yaitu berupa menejemen perilaku pada anak untuk 

disiplin serta cara menunjukkan gambar dan perilaku yang baik kepada anak.  

 Proses belajar khususnya kegiatan belajar dirumah, memiliki kendala dalam 

membentuk dan mengatur anak sehingga dapat berperilaku baik dan memiliki 

timbal balik ketika menyampaikan pesan dalam kegiatan belajar. Dalam penelitian 

ini teradapat dua keluarga yang memiliki anak penyandang autisme yang 

mempunyai dua karakter yaitu hiperaktif dan pasif dalam proses komunikasi belajar 

dirumah.   

Menurut Amer American Psychiatric Association, 2000 (dalam Jamaris, 2009: 

h306) mengungkapkan bahwa autis adalah keadaan yang disebakan oleh kelainan 
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dalam perkembangan otak yang ditandai dengan kelainan dalam interaksi sosial, 

komunikasi, dan perilaku yang sangat kaku dan berulang-ulang. Dalam hal ini anak 

autis pada dasarnya sulit untuk berkomunikasi secara verbal maupun non-verbal, 

kurang konsentrasi, dan kurangnya pemahaman dari setiap apa yang dibicarakan 

dari lawan bicara. (National Insititute of Mental Health, 2008).  

Pada penelitian ini, peneliti meneliti 2 subjek keluarga yang mempunyai anak 

penyandang autisme. Penulis tertarik untuk mengetahui pentingnya komunikasi 

antarpribadi antara orangtua dengan anak penderita gangguan autisme dalam 

kegiatan belajar dirumah. Anak penyandang autisme mengalami gangguan yang 

perkembangannya mempunyai keterbatasan dalam komuikasi. Selain itu, anak 

penyandang autisme juga mempunyai gangguan pada aspek interaksi sosial, emosi 

yang tidak seimbang dan suasana hati yang berbeda-beda. Proses kegiatan belajar 

seringkali terganggu dengan gangguan-gangguan yang dialami oleh anak. 

Sehingga, proses yang dilakukan dalam berkomunikasi antara orang tua dan anak 

penyandang autisme dalam kegiatan belajar dirumah sangat menarik untuk diteliti. 

 

1.3 Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah yang telah dijabarkan 

sebelumnya mengenai proses komunikasi antarpribadi antara orang tua dan anak 

penyandang autism dalam kegiatan belajar di rumah merumuskan pertanyaan yang 

akan dijawab oleh penelitian ini, yaitu: “Bagaimana proses komunikasi antarpribadi 

antara orang tua dan anak penyandang autisme dalam kegiatan belajar dirumah?” 
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1.4 Tujuan  Penelitian  

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui 

proses komunikasi antarpribadi orang tua dengan anak penyandang autisme dalam 

kegiatan belajar di rumah. 

1.5 Kegunaan Penelitian 

Penelitian yang dilakukan oleh penulis diharapkan memberi manfaat pada 

berbagai pihak yaitu:  

1. Manfaat akademis : memberikan kontribusi dalam studi komunikasi antar 

pribadi.  

2. Manfaat praktis : memberikan masukan kepada orang tua yaitu ibu dalam 

membangun proses komunikasi antar pribadi yang baik dengan anak 

penyandang autisme. 

 

 

1.6 Sistematika Penelitian  

Berikut akan dijelaskan secara singkat mengenai sistematika penulisan 

penelitian ini dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Fakultas Ilmu Sosial dan 

Ilmu Politik, Program Studi Ilmu Komunikasi. Penelitian ini akan terdiri dari enam 

bab, bab pertama atau merupakan Pendahuluan. Bab ini akan membahas mulai dari 

latar belakang masalah, identifikasi masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, 

manfaat penelitian, dan sistematika penelitian. Bab ini akan menjadi awal mula 

penggambaran penelitian ini akan mengarah pada topik pembahasan mengenai 
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proses komunikasi antarpribadi antara orang tua dan anak penyandang autisme 

dalam kegiatan belajar dirumah.    

Pada Bab kedua, akan dibahas mengenai Subjek dan Objek Penelitian. Penulis 

akan membahas lebih mendalam mengenai informasi terkait dengan narasumber 

yaitu orang tua dari anak penyandang autisme. Selain itu objek dalam penelitian ini 

adalah anak penyandang autisme. Semua pembahasan bab ini hanya terkait 

mengenai subjek dan objek yang akan diteliti saja.  

Pada Bab ketiga akan dibahas mengenai Tinjauan Pustaka atau yang menjadi 

landasan teori peneliti. Tidak hanya landasan teori namun akan dibahas pula konsep 

terkait sebagai acuan untuk menjelaskan secara detail mengenai topik yang 

diangkat. Adapun teori yang akan digunakan adalah terkait dengan komunikasi, 

proses komunikasi, orang tua , komunikasi antar pribadi, autism, komunikasi verbal 

dan non verbal, Semua teori dan konsep yang digunakan ini berlandaskan akan ilmu 

pengetahuan bidang Ilmu Komunikasi. 

Pada Bab keempat akan dibahas Metodologi Penelitian. Bab ini akan 

menjelaskan tentang metode penelitian yang digunakan yaitu pendekatan kualitatif 

dengan metode deskriptif, lalu penulis akan menjelaskan mengenai sumber data 

(informan dan informan kunci), teknik pengumpulan data melalui observasi non-

partisipatif dan wawancara mendalam untuk data primer serta studi kepustakaan 

dan dokumentasi untuk data sekunder. Kemudian penulis menjabarkan unit 

analisis, pemeriksaan keabsahan data, dan analisis data. Disini penulis akan 

menjelaskan kriteria-kriteria acuan yang akan digunakan demi menjalankan 

penelitian ini.  
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Pada Bab kelima akan dibahas Hasil dan Pembahasan. Disini penulis akan 

menjelaskan mengenai data yang telah terkumpul berdasarkan informan dan lalu 

mengkaitkan pada teori dan konsep sebagai panduan untuk menjawab rumusan 

masalah yang telah dibuat. 

Terakhir adalah Bab keenam dimana akan dibahas mengenai Kesimpulan dan 

Saran. Pada bab terakhir ini, penulis akan menyimpulan hasil penelitian yang telah 

dilaksanan serta memberikan saran bagi pembaca yang berguna untuk penelitian 

selanjutnya.  

 


