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1.1 Latar Belakang 

Gangguan spektrum autisme atau Autism spectrum disorder (ASD) 

merupakan hambatan perkembangan yang terdapat pada diri manusia. Autism 

spectrum disorder mengacu pada serangkaian kondisi yang ditandai oleh adanya 

beberapa gangguan pada diri manusia dalam melakukan perilaku sosial, 

berkomunikasi, menata bahasa, dan berbagai minat serta kegiatan yang monoton 

namun terkesan unik bagi individu dan hal tersebut dilakukan berulang-ulang 

(World Health Organization, 2018). Istilah spektrum atau spectrum sendiri, 

merujuk pada berbagai gejala, keterampilan, dan tingkat gangguan yang dimiliki 

oleh setiap individu dengan autism spectrum disorder (National Institutes of 

Health, 2016, p. 1).  Michigan Medicine, University of Michigan menjelaskan 

bahwa autism spectrum disorder dapat disebut juga dengan pervasive 

developmental disorder (PDD) atau gangguan perkembangan pervasive. Karena, 

autism spectrum disorder melibatkan keterlambatan dalam banyak bidang 

perkembangan bagi individu (Kyla Boyse, 2008).  

Jumlah anak dengan autism spectrum disorder di dunia semakin meningkat. 

Berdasarkan data dari Centers for Disease Control and Prevention (CDC), 

kelompok populasi anak dengan autism spectrum disorder terus bertambah di 

Amerika Serikat. Data pada tahun 2014 menunjukan bahwa satu dari setiap 68 anak 

di Amerika Serikat telah di diagnosis menyandang autism spectrum disorder 
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dengan peningkatan prevalensi sebanyak 78% dalam waktu enam tahun  (Centers 

for Disease Control and Prevention, 2014, p. 21). Di Indonesia, belum ada data pasti 

yang berkaitan dengan jumlah penduduk dengan autism spectrum disorder. Namun 

pada tahun 2013 lalu, direktur Bina Kesehatan Jiwa Kementerian Kesehatan 

Republik Indonesia menduga bahwa jumlah anak dengan autism spectrum disorder 

di Indonesia berada di angka 112 ribu dengan rentang usia lima sampai 19 tahun 

yang berjumlah sekitar 66 juta jiwa. Angka tersebut berdasarkan pada hitungan 

prevalensi autism spectrum disorder sebesar 1,68% per 1000 anak dengan usia di 

bawah 15 tahun (Priherdityo, 2016). 

Merujuk pada catatan sejarah dari autism spectrum disorder, pada tahun 

1911 istilah autisme digunakan oleh Eugen Bleuler, seorang psikiater yang 

menggunakan istilah tersebut untuk menggambarkan sekelompok gejala yang unik 

pada diri manusia, yang dahulu hanya dianggap sebagai gejala skizofrenia. Namun, 

sekarang telah diketahui bahwa autisme dan skizofrenia ialah dua kelainan yang 

tidak saling berhubungan dan berbeda (Evans, 2013, p. 4). Pada tahun 1943, Leo 

Kanner, melakukan penelitian yang dituangkan ke dalam makalah berjudul Autistic 

Disturbances of Affective Contact. Kanner melakukan penelitian pada seorang anak 

bernama Donald dan sepuluh anak lainnya yang dianggap memiliki 

keterbelakangan mental. Kanner memberikan perhatian secara khusus bahwa 

bahasa merupakan hal yang paling menonjol yang dapat dilihat dari gejala autisme 

(Eric Schopler, 1985, p. 4). Dalam penelitiannya, Kanner melihat bahwa anak-anak 

tersebut mengalami kesulitan dalam mengembangkan kemampuan komunikasi 

mereka, dan bahkan beberapa diantara mereka tidak mampu berkomunikasi sama 
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sekali. Kanner mencatat dalam penelitiannya, terdapat kelemahan dalam 

melakukan kontak mata atau menanggapi berbrbagai pertanyaan, dan 

kecenderungan melakukan percakapan hanya pada hal yang mereka sukai. Dalam 

penelitiannya, Kanner menemukan bahwa tidak sedikit diantara anak-anak tersebut 

memiliki minat yang terbatas, dan perilaku yang sifatnya berulang. Pola spesifik 

dari perilaku tersebut dijelaskan Kanner dengan sebutan early infantile autism.  

Kanner menggunakan istilah autisme yang sebelumnya digunakan oleh Eugene 

Bleuler. Namun, Kanner tidak menganggap early infantile autism sebagai bentuk 

dari skizofrenia. Karena tanda-tanda klinis yang dimiliki oleh individu dengan 

autism spectrum disorder berbeda dengan individu dengan skizofrenia (Kanner, 

1943, pp. 217 - 250).   

Sejak itu, berbagai peneliti maupun tenaga klinis berusaha untuk 

mengembangkan dan memperluas konsep mengenai autism spectrum disorder. 

Seperti penelitian yang dilakukan oleh Hans Asperger pada tahun 1944, satu tahun 

setelah Kanner melakukan penelitian mengenai anak dengan autism spectrum 

disorder. Asperger meneliti sekelompok anak dengan autism spectrum disorder 

yang memiliki masalah dalam berinteraksi dengan lingkungan sosial nya. Namun, 

sekelompok anak tersebut tidak memiliki keterbatasan dalam memilih dan 

menggunakan kosa kata yang tepat dalam berbicara. Selain itu, mereka tampak 

memiliki kecerdasan non-verbal yang tinggi. Menurut Asperger, anak dengan 

autism spectrum disorder tidak memiliki keterbatasan dalam mengolah bahasa dan 

berkomunikasi. Hasil temuan penelitian yang dikemukakan oleh Asperger bertolak 

belakang dengan penelitian yang dilakukan Kanner pada tahun 1943. Pada 
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penelitiannya, Asperger menganggap bahwa anak dengan autism spectrum disorder 

merupakan anak yang cerdas, memiliki minat dalam bidang tertentu, dan mampu 

mengumpulkan berbagai informasi (Wing L, 1979, pp. 11-29).  

Penelitian yang dilakukan oleh Kanner dan Asperger membuat perbedaan 

besar mengenai cara pandang seseorang dalam melihat dan memahami autism 

spectrum disorder. Dalam proses interaksi, manusia melakukan kegiatan 

komunikasi. Komunikasi tidak harus diucapkan melalui sebuah kata (verbal), tetapi 

dapat berupa gerak tubuh maupun ekspresi wajah (nonverbal). Tanpa tanda yang 

menyertai pengiriman dan penerimaan pesan, tidak akan ada komunikasi yang 

sebenarnya (Frith, 2008, p. 9). Namun, bagi individu berkebutuhan khusus seperti 

anak dengan autism spectrum disorder, melakukan interaksi sosial melalui proses 

komunikasi dengan orang lain bukanlah suatu hal yang mudah. Bogdashina 

memberikan sebuah pernyataan bahwa, kurangnya pemahaman bahasa bagi 

individu dengan autism spectrum disorder merupakan gangguan primer dari 

Autisme. Sehingga, hal tersebut menimbulkan gangguan dalam setiap individu 

dengan autism spectrum disorder untuk melakukan interaksi sosial dan memiliki 

sebuah kekakuan dalam berfikir (Bogdashina, 2005, p. 14).   

Ketika Kanner dan Asperger telah melakukan penelitian mengenai 

bagaimana bahasa berkembang pada individu dengan autisme, menciptakan 

perspektif terhadap autisme menjadi bergeser mengenai bahasa dan interaksi sosial 

menjadi masalah dalam autisme. Seperti yang disamapaikan oleh Kanner, bahwa 

individu dengan autisme, memiliki sedikit kata, jarang memulai interaksi dan 

hampir tidak pernah menanggapi interaksi. Namun, penelitian yang dilakukan oleh 
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Asperger menunjukan bahwa individu dengan autisme memiliki keterampilan 

verbal yang kuat.  

National institute on Deafness and Other Communication Disorder dalam 

laporannya mengatakan bahwa, Anak-anak dengan autism spectrum disorder 

sering mementingkan diri sendiri dan seperti memiliki dunia pribadi di mana 

mereka memiliki kemampuan yang terbatas untuk mampu berkomunikasi. 

Beberapa anak dengan autism spectrum disorder memiliki kesulitan 

mengembangkan keterampilan bahasa dan memahami apa yang orang lain katakan 

kepada mereka. Mereka juga sering mengalami kesulitan berkomunikasi secara 

nonverbal, seperti malalui gerakan tangan, kontak mata, dan ekspresi wajah. 

Apabila anak dengan autism spectrum disorder mampu berkomunikasi dan 

menggunakan bahasa dengan baik seperti penelitian yang dilakukan oleh Asperger, 

hal tersebut bergantung pada perkembangan intelektual dan sosial mereka (National 

Institutes of Health, 2016, p. 1).  

Perbedaan kemampuan dalam berkomunikasi menunjukan kondisi yang 

berbeda-beda bagi setiap anak autism spectrum disorder. Dari tahun 1994 hingga 

mei 2013, autism spectrum disorder diklasifikasikan menjadi lima bagian, yaitu: 

1. Asperger Syndrome, disebut sebagai gangguan autis yang ringan. Individu 

dengan tipe ini memiliki kesulitan dalam berinteraksi dengan lingkungan 

sosial, memiliki perilaku dan minat yang tidak biasa. Namun, individu 

dengan tipe ini tidak memiliki keterbatasan atau masalah dengan bahasa. 

2. Pervasive Developmental Disorder Not Otherwise Specified (PDD-NOS), 

mengacu pada gangguan dalam perkembangan interaksi sosial, ganggaun 
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berkomunikasi, baik komunikasi verbal maupun nonverbal, memiliki 

aktifitas imajinatif dan beberapa minat serta kegiatan yang berulang-ulang, 

3. Autistic Disorder atau autisme klasik, individu dengan tipe ini memiliki 

keterlambatan dalam memilih dan menggunakan kosa kata atau bahasa, 

hambatan dalam melakukan interaksi sosial, komunikasi, dan memiliki 

perilaku serta minat yang tidak biasa. Dalam kata lain, autisme klasik dapat 

disebut dengan cacat intelektual. 

4. Childhood Disintegrative Syndrome, dapat dilihat ketika individu berusia 

tiga sampai empat tahun, dimana seorang individu mengalami kemunduran 

yang berlangsung secara tiba-tiba dalam kegiatan berbicara, bersosialisasi, 

dan kemunduran dalam kemampuan motorik nya.  

5. Rett Syndrome, Sindrom ini hanya menyerang anak perempuan, dan 

merupakan kelainanan genetik. Rett Syndrome merupakan satu-satunya 

ASD yang di diagnosis secara medis. Rett Syndrome dapat merusak 

kemampuan anak khususnya anak perempuan dalam menggunakan kedua 

tangan mereka. Anak dengan Rett Syndrome memiliki tantangan dalam 

melakukan komunikasi, dan berinteraksi secara sosial. Namun, pada Mei 

2013, Rett Syndrome tidak lagi termasuk kedalam ASD (Rudy, 2019). 

Lisa Jo Rudy, seorang Autism Advocate dari Amerika menganggap ke lima 

klasifikasi dari autism spectrum disorder tersebut membingungkan untuk dapat di 

menegerti dengan mudah bagi orang awam. Untuk memudahkannya, istilah 

Aperger Syndrome, PDD-NOS, Autistic Disorder, Childhood Disintegrative 

Syndrome, dan Rett Syndrome diganti dengan istilah yang dapat lebih mudah di 
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mengerti dengan tujuan agar membantu setiap individu untuk memahami spektrum 

autisme. Seperti Severe Autism, yang merupakan istilah lain dari Autisme klasik. 

Pada tipe autis ini, individu hanya mampu mengeluarkan bahasa-bahasa nonverbal 

dan memiliki kekurangan dalam intelektual, dan memiliki perilaku yang 

menantang. Individu dengan tipe ini jarang bahkan cenderung tidak pernah 

menggunakan bahasa verbal yang bermakna. Beberapa individu dengan tipe ini, 

memiliki kemampuan untuk berkomunikasi melalui tanda, gambar, atau cara lain. 

Ke dua ialah Mild Autism, atau autisme ringan. Tipe ini pada dasarnya mirip dengan 

Asperger Syndrome. Individu dengan tipe ini memiliki masalah dalam mengatasi 

input sensorik yang terlalu banyak. Misalnya, seperti suara yang terlalu keras, atau 

lampu yang terlalu terang. Individu dengan tipe ini tidak dapat dengan mudah 

dikenali bahwa mereka menyandang Autis, karena memiliki perkembangan 

berbicara yang normal. Namun, kekurangan bahkan hambatan akan terlihat ketika 

mereka berada pada tekanan yang mengharuskan diri mereka untuk mengatasi 

permasalahan yang berada pada situasi sosial yang sifatnya kompleks. Terakhir 

ialah High Functioning Autism (HFA), Merupakan autisme ringan, istilah ini 

digunakan untuk dijadikan pembeda antara autisme klasik dan Asperger Syndrome. 

Individu dengan tipe ini, mengalami dan memiliki keterlambatan dalam berbicara 

(delayed speech). Mereka, mengembangkan bahasa dengan perlahan-lahan atau 

aneh (Rudy, 2019). Klasifikasi atau tipe autis yang telah dikemukakan oleh Rudy 

menunjukan adanya gejala baru terhadap sepktrum autisme, dimana autism 

spectrum disorder bukan hanya mengenai keterbatasan dan gangguan dalam 

melakukan kegiatan komunikasi dan melakukan interaksi sosial, namun terdapat 
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gejala lainnya. Seperti, gangguan pada perkembangan perilaku, emosi, serta sensori 

(Dwi Aprilia, 2014, p. 93).  

Para peneliti pada tahun 1970 an dan 1980 an berfokus pada pertanyaan dan 

penyelidikan mereka mengenai keanehan bahasa yang digunakan oleh individu 

dengan gangguan spektrum autisme. Pertanyaan utama yang dikemukakan pada 

penelitian tersebut ialah “apakah defisit bahasa bagi individu dengan gangguan 

spektrum autisme merupakan karakteristik primier atau karakteristik sekunder dari 

kondisi autisme?”. Beberapa hipotesis telah dikemukakan oleh para peneliti melalui 

penelitiannya pada tahun 1970 dan 1980. Menurut Boucher pada tahun 1976 

mengemukakan temuan penelitiannya bahwa defisit bahasa bagi individu dengan 

gangguan spektrum autisme merupakan salah satu gangguan primer dari beberapa 

gangguan primer lainnya (Boucher, 1976, pp. 135-143) hal yang sama 

dikemukakan oleh Waterhouse serta Fein pada tahun 1982 bahwa defisit pada 

bahasa merupakan gangguan primer dari autisme (Waterhouse, 1982, pp. 307-333). 

Kemudian pada penelitian yang dilakukan oleh Churchill pada tahun 1972 

menyatakan bahwa defisit bahasa merupakan gangguan primer bagi individu 

dengan gangguan spektrum autisme, dan menyebabkan semua manifestasi lain dari 

gejala autisme seperti gangguan dalam interaksi sosial, kekakuan dalam berfikir 

dan memiliki perilaku yang tidak biasa atau menantang (Churchill, 1972, pp. 182-

197). Hal tersebut disampaikan juga melalui penelitian yang dilakukan oleh Rutter, 

Bartak, dan Newman pada tahun 1971, yang berdasarkan penelitiannya 

menunjukan bahwa defisit bahasa merupakan gangguan primer dari autisme 

(Rutter, 1971). 
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Komunikasi merupakan proses dari interaksi sosial. Oleh karena itu, 

masalah defisit bahasa yang mempengaruhi masalah komunikasi sosial yang 

dialami oleh individu dengan autism spectrum disorder juga berdampak pada lawan 

atau mitra komunikasi mereka seperti anggota keluarga, teman, guru, dan penyedia 

layanan lain yang berinteraksi dengan individu dengan autism spectrum disorder 

dihadapkan dengan tantangan belajar untuk menanggapi individu dengan autism 

spectrum disorder dalam berkomunikasi. Komunikasi dianggap tidak efektif ketika 

individu dengan autism spectrum disorder terlibat dalam pertukaran pesan dengan 

individu lainnya baik itu sesama penderita autism spectrum disorder maupun yang 

tidak. Americal Speech Language Hearing Association atau ASHA menyampaikan 

pendapatnya bahwa individu sering merasa tidak efektif ketika terlibat dalam 

pertukaran sosial dengan seorang individu dengan autism spectrum disorder dan 

mereka dapat menghindari orang dengan autism spectrum disorder dengan 

berbagai cara negatif misalnya seperti menggoda atau menggertak ketika individu 

dengan autism spectrum disorder mengajak mereka untuk bersosialisasi (American 

Speech Language Hearing Association, 1997). 

Dalam beberapa penelitian, pola komunikasi anak dengan autism spectrum 

disorder merupakan perhatian yang dianggap penting. Seperti penelitian yang 

dilakukan oleh Humphrey dan Symes. Humphrey dan Symes dalam penelitiannya, 

memberikan dokumentasi mengenai pola interaksi yang terjadi antara siswa dengan 

autism spectrum disorder dan teman sebaya di sekolah umum, penelitian yang 

dilakukan oleh Boham mengenai pola komunikasi orang tua dan anak dengan 

autism spectrum disorder, kemudian penelitian yang dilakukan oleh Nuryani, 
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Hadiswi dan Karimah mengenai komunikasi guru pada siswa berkebutuhan khusus 

bersama. Penelitian yang dilakukan oleh Karningtyas, Wiendijarti, dan Prabowo 

yang meneliti mengenai pola komunikasi antarpribadi yang terjadi dalam interaksi 

sosial anak dengan autism spectrum disorder, dan peneltian yang dilakukan oleh 

Wijaya, Suryawati, dan Pradipta mengenai pola komunikasi guru dalam 

meningkatkan interaksi sosial anak autis. Dari ke empat penelitian terdahulu 

mengenai pola komunikasi anak dengan autism spectrum disorder, terdapat limitasi 

penelitian yaitu kurangnya konfirmasi maupun informasi diagnostik mengenai anak 

dengan autism spectrum disorder. Peneliti melihat bahawa informasi mengenai 

diagnostik maupun klasifikasi autis yang diderita oleh seorang individu seharusnya 

dapat ditampilkan dan dijelaskan untuk melihat perbedaan kemampuan komunikasi 

yang dimiliki oleh anak autism spectrum disorder dengan diagnosis atau klasifikasi 

autis tertentu. 

Beberapa penelitian terdahulu memfokuskan mengenai anak dengan autism 

spectrum disorder dalam melakukan kegiatan komunikasi khususnya melalui 

layanan Pendidikan. Dalam mendidik anak ASD dibutuhkan keterampilan dan 

kemampuan agar tercapainya tujuan pembelajaran. Hal ini menjadi tantangan 

tersendiri bagi para pendidik khusus anak dengan autism spectrum disorder. 

Karena, setiap anak dengan autism spectrum disorder memiliki gangguan 

perkembangan yang berbeda dalam setiap masing-masing anak. Gangguan pada 

individu yang paling utama ialah kemampuan penggunaan bahasa untuk melakukan 

kegiatan komunikasi dalam interaksi sosial. Hal tersebut merupakan suatu kesulitan 

dalam membentuk proses komunikasi yang diharapkan untuk mencapai tujuan dari 
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komunikasi. Dalam meningkatkan kemampuan komunikasi anak dengan autism 

spectrum disorder, dibutuhkan keterampilan dan pengajaran secara maksimal untuk 

mencapai potensi mereka khususnya dalam kegiatan komunikasi (National 

Institutes of Health, 2016, p. 2).  

Seperti yang disampaikan oleh Sinclair, bahwa dibutuhkan lebih banyak 

kemampuan untuk berkomunikasi dengan seseorang individu yang memiliki 

bahasa yang tidak sama dengan bahasa yang kita miliki. Sinclair menganggap 

bahwa individu dengan gangguan spektrum autisme memiliki bahasa yang cukup 

rumit dan sulit. Sehingga terkadang, individu dengan gangguan spektrum autisme 

dianggap orang asing di lingkungan masyarakat dan budaya (Sinclair, 1993, p. 2). 

Mengajar anak dengan gangguan spektrum autisme khususnya dalam peningkatan 

kemampuan berkomunikasi sdngat penting dalam membantu mereka mencapai 

potensi diri mereka.  

Dalam meningkatkan kemampuan komunikasi anak dengan ASD terdapat 

banyak pendekatan yang secara berbeda dalam meningkatkan keterampilan 

komunikasi. Schopler dan Mesibov menyampaikan bahwa penting untuk selalu 

memberikan berbagai pelatihan. Khususnya pelatihan pada pengembangan bidang 

bahasa bagi mereka. Menurut Schopler dan Mesibov, pelatihan tersebut sebaiknya 

dilakukan dimana anak dengan ASD menghabiskan sebagian besar waktunya. 

Artinya, orang tua maupun pengasuh utama serta anggota keluarga lainnya harus 

dilibatkan dalam memberikan program perawatan sehingga menjadi bagian dari 

kehidupan anak sehari-hari. Selain itu, para pengajar bahasa diharuskan melakukan 

penilaian terhadap perkembangan anak. Hal ini dicantumkan dalam kurikulum 
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Treatment and Education of Autistic and Communication Handicapped Children 

atau TEACCH (Eric Schopler, 1985, p. 11).  TEACCH merupakan program 

pengajaran yang diterapkan di negara bagian di North Carolina yang menyediakan 

konsultasi dan pelatihan kepada orang tua dan sekolah, berdasarkan pendekatan 

pengajaran yang terstruktur. Berfokus pada kurikulum komunikasi yang 

memanfaatkan pendekatan perilaku dan naturalistik, serta strategi telekomunikasi 

alternative untuk meningkatkan kemampuan nonverbal anak (Paul, 2008, p. 840). 

Program pengajaran ini menekankan pada penggunaan visual seperti penggunaan 

gambar. TEACCH menunjukan tahapan dalam melakukan sesuatu melalui gambar 

atau visual. TEACCH membantu individu dengan gangguan spektrum autisme 

dalam memahami bagaimana melakukan aktivitas sehari-hari. 

Kemudian, Wilbur menyampaikan sarannya. Menurutnya, dalam 

meningkatkan kemampuan komunikasi anak ASD, perlunya melakukan pelatihan 

bahasa isyarat. Menurutnya, individu dengan ASD yang memiliki hambatan dalam 

proses komunikasi dirasa pantas untuk mempelajari teknik bahasa isyarat agar 

dapat membagun pengarahan terhadap dirinya sendiri, dan mampu membantu 

mempertahankan ingatannya (Wilbur, 1985, p. 229). Dan Lord, menyampaikan 

bahwa untuk meningkatkan kemampuan komunikasi anak ASD ialah dengan 

mengubah bahasa (Lord, 1985, p. 258). Dimana, sebuah perilaku diajarkan dalam 

bentuk demonstrasi dan berulang dengan menambahkan bahasa tambahan. Lord 

menambahkan bahwa diperlukannya pembuatan bahasa yang memiliki makna, ber 

fungsi, dan menarik bagi anak dengan autism spectrum disorder.  
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Setiap anak dengan autism spectrum disorder memerlukan bantuan yang 

berbeda. Namun, memberikan pelatihan serta terapi dalam meningkatkan 

kemampuan komunikasi dan berbahasa ialah kebutuhan utama bagi anak dengan 

autism spectrum disorder. Karena tutur bahasa bisa jadi merupakan hal yang sulit 

bagi anak dengan autism spectrum disorder untuk dipelajari. Memberikan program 

perawatan yang terbaik dapat dimulai sejak dini. Sebagian besar anak dengan 

gangguan spektrum autisme memberikan respons yang baik ketika diberikan 

program yang terstruktur dan terspesialisasi (National Institutes of Health, 2016). 

Anak dengan autism spectrum disorder membutuhkan penerimaan, bimbingan 

serta dukungan penuh dari orang tua maupun lingkungannya untuk dapat tumbuh 

melalui pengembangan potensi yang secara optimal.  

 Di Indonesia telah dibuka berbagai wadah pelayanan Pendidikan untuk 

memenuhi kebutuhan tersebut. Terdapat dua model layanan Pendidikan untuk anak 

ASD yaitu: layanan pendidikan awal, seperti berbagai layanan program terapi 

intervensi dini, program terapi penunjang, dan layanan Pendidikan lanjutan yang 

terdiri dari kelas transisi, program Pendidikan inklusi, Pendidikan terpadu, sekolah 

khusus anak ASD, homeshooling atau program sekolah di rumah, dan panti 

rehabilitasi khusus individu dengan ASD (Djamaluddin, 2003, pp. 425-432). Terapi 

merupakan bentuk dari pengajaran dan pelatihan dalam meningkatkan memapuan 

anak ASD dengan melalui berbagai jenis terapi yang dilakukan dan diberikan 

secara terpadu (Bektiningsih, 2009, p. 96). Waiman menyampaikan bahwa di 

Indonesia sendiri, terapi yang ditekankan bagi anak ASD ialah terapi perilaku, 

terapi SI (Sensori Integrasi) yang merupakan teori okupasi bagi anak yang memiliki 
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gangguan perkembangan, perilaku, maupun belajar, serta terapi wicara dalam 

mendukung dan meningkatkan kemampuan anak ASD dalam berinteraksi secara 

sosial (Elina Waiman, 2011, p. 129).  

Selain program terapi bagi anak ASD yang telah disediakan oleh berbagai 

klinik, Pendidikan formal dan informal baik itu sekolah inklusi dan sekolah khusus 

menjadi perhatian khusus bagi orang tua dengan anak ASD. Dalam layanan 

Pendidikan tersebut, anak ASD mendapatkan pengajaran yang mencakup berbagai 

keterampilan yang  berguna bagi mereka untuk mengejar keterlambatan dalam 

perkembangan pada dirinya, serta mengajarkan anak ASD untuk dapat melakukan 

beberapa kegiatan dengan mandiri agar mencapai kualitas hidup mereka dengan 

sebaik-baiknya (Bektiningsih, 2009, p. 97). Kurikulum maupun sistem belajar 

mengajar yang digunakan antara tenaga pendidik dan anak ASD membutuhkan pola 

pengajaran yang sifatnya khusus dan sesuai dengan kebutuhan masing-masing anak 

ASD, dengan memperhatikan tipe atau klasifikasi spekturm autisme yang berbeda 

pada setiap anak baik itu Severe Autism, Mild Autism, maupun High Functioning 

Autism (HFA). Dalam penyusuan program belajar mengajar, tenaga pendidik 

memiliki rekam data masing-masing anak yang berisi mengenai karakteristik 

spesifik dari masing-masing anak, kemampuan anak, kelemahan anak, kompetensi 

yang dimiliki, serta tingkat perkembangan anak (Bektiningsih, 2009, p. 97). Banyak 

individu dengan gangguan spekturm Autisme mendapatkan manfaat dari berbagai 

latihan, dan layanan perawatan, tidak peduli berapas usia mereka ketika mereka 

didiagnosis menyandang autisme. Individu dari segala usia, pada semua tingkat 

kemampuan, sering mendapatkan peningkatan kemampuan setelah melakukan 
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berbagai intervensi atau pelayanan latihan dan Pendidikan yang telah dirancang 

dengan baik (Eunice Kennedy Shriver National Institute of Child Health and 

Human Development, 2017). 

Salah satu penyedia layanan Pendidikan program dan kurikulum khusus 

bagi anak dengan autism spectrum disorder adalah Multi Intelligence Transforming 

School, yang berdiri di Kelapa Gading. Sekolah ini merupakan sekolah yang 

berfokus pada Pendidikan anak Autisme di Indonesia dan pertama kali didirikan 

pada tahun 2014. Program yang diterapkan pada sekolah ini salah satunya ialah 

mengenai pengembangan kemampuan komunikasi dan interaksi sosial pada anak 

dengan autism spectrum disorder. Dalam mendidik anak dengan autism spectrum 

disorder bukan hal yang mudah, hambatan perkembangan khususnya pada 

kemampuan komunikasi dan Interaki sosial merupakan sebuah kesulitan dalam 

membentuk proses komunikasi yang diharapkan. Maka dari itu, keahlian khusus 

dibutuhkan pada setiap tenaga pendidik dalam mendidik anak dengan autism 

spectrum disorder. Interaksi sosial antara anak dengan autism spectrum disorder 

dan tenaga pendidik termasuk di dalam komunikasi antarpribadi yang dibangun 

melalui penggunaan komunikasi bentuk verbal dan juga nonverbal. Namun, 

klasifikasi atau tipe autis pada setiap anak dengan autism spectrum disorder itu 

berbeda, sehingga menunjukan kemampuan komunikasi yang berbeda. Perbedaan 

tersebut membuat proses komunikasi yang terdiri dari komunikasi verbal dan 

nonverbal dapat diartikan berbeda antara tenaga pendidik maupun anak dengan 

autism spectrum disorder. Hal tersebut memiliki daya tarik bagi peneliti untuk 

diteliti. Bagaimana seorang anak dengan autism spectrum disorder berinteraksi 
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dengan tenaga pendidik, yaitu guru dalam kegiatan belajar mengajar di Multi 

Intelligence Transforming School. 

 

1.2 Fokus Penelitian dan Rumusan Masalah 

Pada penelitian ini, peneliti memperhatikan, menganalisa, dan 

menggambarkan pola komunikasi yang terbentuk antara anak dengan Autism 

spectrum disorder dengan tenaga pendidik di Sekolah khusus autis. Adapun 

batasan pada penelitian ini telah peneliti jabarkan melalui beberapa kategori, 

yaitu: 

 

1. Pembatasan waktu 

Periode penelitian berupa pengumpulan data primer, peneliti lakukan pada 

tanggal 15 Oktober 2019, 16 Oktober 2019, dan 25 Oktober 2019. Peneliti 

menambahkan pengumpulan data primer tambahan pada tanggal enam 

Desember 2019. Adapun, penulisan laporan penelitian dilakukan peneliti 

selama dua bulan terhitung sejak bulan September 2019 sampai dengan 

bulan Desember 2019.  

 

2. Pembatasan tempat 

Penelitian dilakukan pada penyedia layanan Pendidikan sekolah khusus 

autisme, Multi Intelligence Transforming School di daerah Kelapa Gading, 

Jakarta Utara. 
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3. Pembatasan pada Subjek penelitian 

Subjek penelitian dalam penelitian ini ialah anak ASD yang merupakan 

siswa dan tenaga pendidik atau guru di Multi Intelligence Transforming 

School. Adapun siswa tersebut yaitu: 

 

1. Tristan, merupakan siswa dengan gangguan spektrum autisme, 

berusia 15 tahun, duduk di kelas Secondary dan memiliki 

klasifikasi autis Mild Autism. 

2. Justin yang merupakan siswa dengan gangguan spektrum autisme, 

berusia 11 tahun, duduk di kelas primary dengan klasifikasi autis 

Severe Autism.  

 

Sedangkan tenaga pendidik atau guru yang menjadi subjek dalam 

penelitian ini ialah: 

 

1. Uvelyn Kris Cordova, selaku guru dari Tristan. Ia mengajar pada 

kelas Secondary. 

2. Danielle Fern Mainar Magdale selaku guru dari Justin, mengajar 

pada kelas Primary. 

 

Multi Intelligence Transforming School merupakan sekolah yang 

berfokus pada Pendidikan khusus autisme di Indonesia, Multi Intelligence 

Transforming School melayani anak-anak hingga remaja dengan 
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gangguan spektrum autisme mulai dari usia 4 tahun hingga 28 tahun. Multi 

Intelligence Transforming School menyediakan layanan Pendidikan 

secara individual untuk meningkatkan keterampilan khusus bagi anak 

dengan gangguan spektrum autisme dengan menggunakan berbagai 

kegiatan belajar mengajar yang berstruktur dan beragam, serta 

menyesuaikan pendekatan kegiatan belajar mengajar dalam peningkatan 

keterampilan belajar anak. Multi Intelligence Transforming School 

memiliki visi untuk mencapai kualitas hidup anak dan remaja dengan 

gangguan spektrum autisme melalui cara hidup yang mandiri, fungsional, 

dan terintergrasi melalui misi dengan memberikan keterampilan berlajar 

secara transformasional bagi setiap peserta didik dan memanfaatkan 

talenta, akademisi, serta kemampuan anak maupun remaja yang lainnya. 

Layanan Pendidikan yang disajikan dan dilakukan para pengajar di 

Multi Intelligence Transforming School melalui fitur pengajaran yang unik 

seperti menggunakan program Pendidikan dan intervendi di Indonesia 

yang dikategorikan sebagai program pendidikan khusus, Multi Intelligence 

Transforming School berkerja secara bersama-sama dalam memberikan 

keseimbangan dan kombinasi antara keterampilan hidup secara praktis dan 

akademisi bagi anak maupun remaja dengan gangguan spektrum autisme, 

menggunakan bahasa inggris sebagai bahasa utama dalam melakukan 

berbagai instruksi, mengguanakan perencanaan Pendidikan secara 

individual sesuai dengan keterbatasan dan kemampuan anak maupun 

remaja, menggabungkan area pembelajaran dalam keterampilan hidup 
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yang utama dan praktis, melakukan program-program intervensi dalam 

kegiatan belajar mengajar seperti bekerja sama dengan keluarga di rumah, 

sekolah, dan bekerja sama dengan berbagai komunitas terhubung, serta 

memberikan dukungan secara intensif berupa empati bagi para individu 

dengan gangguan spektrum autisme dalam membangun pembelajaran bagi 

anak dan remaja yang ramah dan menyenangkan.  

Multi Intelligence Transforming School menyajikan berbagai pelajaran 

yang di sajikan pada sekolah umum namun dengan melakukan modifikasi 

pada beberapa pelajaran, dengan menyesuaikan pada kemampuan dan 

keterbetasan remaja dan anak dengan gangguan spektrum autisme. 

Pelajaran yang telah di modifikasi tersebut ialah Bahasa inggirs terapan 

yang merupakan bahasa utama di dalam Multi Intelligence Transforming 

School, Matematika terapan, Sains terapan dengan memberikan 

penekanan pada fisika, kimia, biologi, dan earth science, Pendidikan 

jasmani, Pendidikan nilai-nilai sosial, geografi, ilmu sosial, 

pengaplikasian teknologi komputer, dan ekonomi terapan yang berfokus 

pada ekonomi rumah tangga. Selain menerapkan beragai mata pelajaran 

yang telah di modifikikasi, Multi Intelligence Transforming School 

menyajikan program pelatihan hidup praktis atau practical life skills 

seperti program keterampilan dalam meningkatkan kemandirian anak dan 

remaja, program persiapan dalam melanjutkan Pendidikan ke sekolah 

kejuruan, memberikan program pengalaman interaktif dengan berbagai 

komunitas, olahraga dan rekreasi, program extended day, program 
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kesehatan, dan seni pertunjukan. Kemudian, Multi Intelligence 

Transforming School membeirkan program pelatihan kerja bagi remaja 

baik dalam bidang Pendidikan berupa pekerjaan bisnis, seni dan 

pertunjukan, pertanian, dan pekerjan kejuruan dalam bentuk teknis. 

Jenjang maupun jalur Pendidikan yang diberikan oleh Multi 

Intelligence Transforming School, mulai dari kelas Primary, yang terdiri 

dari lower primary bagi anak berusia enam sampai Sembilan tahun, dan 

higher primary bagi anak berusia 10 samapi dengan 12 tahun. Kelas 

Secondary yang tersiri dari lower secondary bagi remaja berusia 13 sampai 

dengan 15 tahun, dan higher secondary bagi remaja dengan usia 16 sampai 

dengan 18 tahun. Serta kelas MIT Academy, bagi remaja dengan usia 18 

tahun. Di kelas MIT Academy, Multi Intelligence Transforming School 

memberikan pelatihan khusus dalam bidang masak memasak. Bagian yang 

paling utama ialah, para tenaga pendidik di Multi Intelligence 

Transforming School terdiri dari para tenaga professional dan terlatih 

khusus untuk menangani anak dan remja dengan gangguan spektrum 

autisme. Para tenaga pendidik tersebut bekerja bersama sebagai sebuah tim 

untuk membantu dalam memberikan perubahan pada anak-anak dan 

remaja dengan gangguan spektrum autisme melalui Pendidikan di sekolah, 

lingkungan sosial, dan di lingkungan rumah. 

 

Berdasarkan penjabaran melalui latar belakang dan pembatasan masalah, 

peneliti dapat merumuskan suatu rumusan masalah yang berupa pertanyaan 
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penelitian yaitu bagaimana pola komunikasi guru dan anak dengan autistic 

spectrum disorder (ASD) dalam kegiatan belajar mengajar di Multi Intelligence 

Transforming School? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Pada penelitian ini, tujuan utamanya ialah untuk mengetahui pola 

komunikasi antara anak dengan autistic spectrum disorder (ASD) dengan 

tenaga pendidik, atau guru dalam kegiatan belajar mengajar di Multi 

Intelligence Transforming School. Setra memberikan pemaparan mengenai 

pola komunikasi yang terjadi antara anak dengan autism spectrum disorder 

dengan guru. 

 

1.4 Signifikansi Penelitian 

Secara akademis, penelitian ini dihararapkan dapat memberikan dan 

memperluas studi kepustakaan mengenai teori Coorinated Management of 

Meaning (CMM) yang dicetuskan oleh Barnett Pearce dan Vernon Cornen 

khususnya pada tingkatan dari Hirarki makna. Serta, penelitian ini diharapkan 

dapat menambah pengetahuan mengenai pola komunikasi bagi anak 

berkebutuhan khusus, terutama anak dengan ASD. Sehingga, penelitian ini 

dapat digunakan sebagai rujukan maupun referensi bagi peneliti selanjutnya 

saat melakukan kajian penelitian mengenai pola komunikasi. 

Secara Praktis, penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan serta 

pengetahuan bagi para praktisi dibidang ilmu komunikasi dan psikologi untuk 
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mengetahui perilaku anak ASD saat melakukan interaksi sosial dengan orang 

lain.  

Secara Sosial, melalui penelitian ini diharapkan masyarakat lebih sadar dan 

terbuka dengan kehadiran dan keadaan anak Autisme yang memiliki berbagai 

hambatan serta keterbatasan dalam diri mereka. Dengan penelitian ini, 

diharapkan dapat memberikan pemahaman kepada masyarkat mengenai 

kehadiran anak autisme ditengah kehidupan sosial. 


