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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Setiap ibu menginginkan seorang anak sebagai pelengkap keluarga 

kecil mereka. Ibu pasti mengharapkan seorang anak yang sempurna, sehat 

jasmani maupun rohani, serta dapat berkembang fisik dan akal pikirannya 

sesuai dengan usianya. Akan tetapi kadangkala Tuhan memiliki kehendak 

dan rencana lain. Tidak semua harapan manusia sesuai dengan 

kenyataannya. Ada beberapa dari para ibu yang dianugerahi seorang anak 

yang berbeda dan istimewa. Anak-anak tersebut dikatakan berbeda dan 

istimewa karena mereka membutuhkan perhatian yang lebih serta khusus 

dari ibu. Anak dengan perhatian khusus biasanya kita kenal dengan 

sebutan anak berkebutuhan khusus (ABK).   

Terdapat bermacam-macam anak berkebutuhan khusus salah 

satunya adalah anak autis. Autisme merupakan gangguan perkembangan 

yang dialami oleh anak. Anak penyandang autis terlihat seolah-olah ia 

hidup di dalam dunianya sendiri, memiliki kesulitan dalam berkomunikasi 

dan melakukan interaksi dengan orang lain. Autisme merupakan suatu 

gejala penyakit berupa gangguan berat dalam hal hubungan timbal-balik 

sosial, dalam perkembangan komunikasi (termasuk bahasa), perilaku 

terbatas dan berulang-ulang (repetitive), keterbatasan kesukaan, aktivitas, 
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dan imajinasi. Tanda-tanda awal terjadi pada usia dini (sebelum usia tiga 

hingga lima tahun).
1
 

Pada awalnya tidak mudah bagi ibu dan anggota keluarga lainnya 

mampu memahami secara utuh kehadiran anak autis di lingkungan 

keluarga. Sebagian besar ibu sulit menerima kondisi anaknya karena tidak 

seperti anak-anak pada umumnya yang bisa melakukan banyak hal. 

Perasaan bersalah, kecewa atau  bahkan malu mengakui keadaan anaknya 

yang umumnya dirasakan oleh ibu pada saat awal mengetahui anaknya 

autisme. Seperti yang dialami Cheri Florance seorang ibu yang awalnya 

menolak kondisi anaknya yang autis. Cheri mengakui bahwa ada saat 

ketika, di tengah-tengah perselisihan pendapat, sesuatu yang dikatakan 

menyakiti perasaannya, atau membuatnya merasa sangat marah, atau 

hanya membingungkannya, dan ia berpikir : 

 “Aku tak bisa melakukan ini, dari mana anak ini berasal? 

Mengapa aku harus menjadi ibunya? Mengapa aku yang harus 

menerima tanggung jawab mengagumkan ini?” 
2
 

 

Hanya saja yang namanya ibu pasti merasakan perasaan sayang 

kepada anaknya, karena ibu yang telah mengandung selama 9 bulan 

lamanya dan melahirkan dengan mempertaruhkan nyawanya.   

Bagaimanapun kondisi anaknya, mereka akan tetap menerima karena anak 

adalah sebuah anugerah bukanlah aib keluarga.  Anak autispun juga 

                                                           
1
 McCandless, Jaquelyn, Children With Starving Brains (Anak-Anak Dengan Otak yang Lapar), 

Jakarta : Grasindo, 2003, hlm. 4. 
 

2
 Florance, Cheri L dan Marin, Gazzaniga, Maverick (Kisah Seorang Ibu Menolak Diagnosis 

Autisme atas Putranya),  Bandung : Qanita, 2005, hlm. 13. 
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demikian, yang menjadi suatu amanah bagi orang-orang yang berada 

disekitarnya seperti, keluarga, teman, tetangga, maupun kerabat dekat. 

Terdapat kasus yang terjadi di Amerika serikat dimana seorang ibu 

tidak dapat menerima keadaan anaknya yang autis sehingga ia tega 

membunuh  dua anaknya yang autis. Hal ini  terjadi pada tanggal 19 Juli 

2010. Peristiwa pembunuhan ini lantaran seorang ibu malu karena kondisi 

anaknya yang autis.  

Gambar 1.1  

Kasus Pembunuhan yang Dilakukan Oleh Ibu terhadap Anaknya 

yang Autis 

 

 
Sumber berita : 

http://news.okezone.com/read/2010/07/22/18/3555441/lantaran-

http://news.okezone.com/read/2010/07/22/18/3555441/lantaran-malu-ibu-tega-bunuh-2-anaknya-yang-autis
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malu-ibu-tega-bunuh-2-anaknya-yang-autis, diakses pada hari 

Rabu tanggal 23 April 2014, pukul 14.35 wib 

 

Menurut Ginanjar (2010) problem ibu yang memiliki anak autistik 

memgalami berbagai masalah dan krisis sesuai dengan perkembangan 

anak autistik dan tahapan-tahapan kehidupan yang dilewati oleh keluarga 

yang bersangkutan. Salah satu krisis yang dialami ibu dari anak autis 

adalah menghadapi keluarga besar dan masyarakat. Tidak sedikit 

ditemukan bahwa ibu memiliki masalah dengan keluarga. Ibu dituduh 

sebagai penyebab hadirnya keturunan dengan gangguan autistik karena 

dalam riwayat keluarga suami tidak ditemukan anak berkebutuhan khusus. 

Hal lainnya adalah rasa malu dan tertekan terhadap lingkungan sekitarnya, 

sehingga ibu menyembunyikan anaknya dari lingkungan masyarakat 

sekitarnya. Pada sisi yang lain, perlakuan masyarakat (sekolah dan 

tetangga) yang tidak tepat membuat keluarga memiliki beban yang lebih 

berat. Perlakuan yang diskriminatif dan stigma negatif menambah stres 

yang tinggi bagi keluarga
3
. 

Di lingkungan keluarga besarpun tidak jarang terdapat penolakan 

terhadap kondisi anak yang autis. Hal ini terjadi pada salah satu ibu yang 

mencurahkan isi hatinya pada salah satu website yang merupakan 

kumpulan bagi orang tua dari anak-anak autis. Ibu tersebut bercerita 

bahwa dalam lingkungan keluarga tidak ada yang bisa menerima kondisi 

anaknya yang autis. Pada awalnya ibu dan suaminya tinggal bersama 

orang tua, karena anaknya merupakan cucu pertama bagi orangtuanya. 

                                                           
3
 Joykoautis.blogspot.com, diakases pada hari Rabu tanggal 23 April 2014, pukul 15.33 wib 

http://news.okezone.com/read/2010/07/22/18/3555441/lantaran-malu-ibu-tega-bunuh-2-anaknya-yang-autis
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Tetapi setelah tahu tentang kondisi cucunya yang berbeda, sikap orang 

dalam rumah tersebut berubah 180 derajat. Anggota keluarganya tidak ada 

yang peduli terhadap kondisi anaknya yang autis. Mereka selalu 

mengatakan bahwa, “Di mana-mana namanya anak SMA tuh ya 

harusnya gini, gini, gini..”. Bahkan setiap kesalahan yang 

dilakukan oleh anaknya menjadi pemicu kemarahan, kata-kata 

kasar, umpatan, dan lain sebagainya. Perasaan sedih dan sakit 

yang ibu tersebut rasakan, ia berfikir “Siapa yang bisa 

memahami anaknya kalau bukan keluarganya?”. Selain itu 

keluarga besar juga menolak terhadap kondisi anaknya ters ebut, 

sehingga secara perlahan ia mulai menarik diri dari keluarga 

besarnya. Kasus yang sama juga dialami oleh ibu dari anak autis 

yang lain, masih dalam website yang sama ia bercerita bahwa 

sikap dan pernyataan keluarga besar (ipar, sepupu, tante, oom, 

dan eyang dari ibu) yang merupakan orang Jawa dan masih 

mempunyai banyak mitos yang salah tentang menjadi orang tua. 

Anggota keluarganya pernah berfikir bahwa dia lah yang 

menjadi penyebab terhadap kondisi anaknya, seperti ia 

dikatakan sebagai istri yang kualat  terhadap suami, ibu yang 

jelek bibitnya, kandungannya rusak, ibu yang tidak bisa 

menjaga anak dari gangguan setan, dan lain sebagainya. Dengan 
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sejumlah tunduhan tersebut sempat membuat ibu t ersebut malas 

bertemu dengan anggota keluarganya
4
. 

Penolakan dari keluarga besar terhadap kondisi anak  membuat ibu 

dari anak penyandang autis mengalami kebingungan saat 

mengomunikasikan keadaan anak kepada anggota keluarga yang lainnya. 

Tetapi harapan dukungan serta kerjasama dari keluarga menjadi salah satu 

motivasi ibu dalam mengomunikasikan keadaan anak kepada anggota 

keluarganya. Komunikasi yang mungkin terjadi dalam lingkungan 

keluarga adalah komunikai antarpribadi. Komunikasi antarpribadi adalah 

komunikasi antara orang-orang secara tatap muka, yang memungkinkan 

setiap pesertanya menangkap reaksi orang lain secara langsung, baik 

secara verbal maupun nonverbal
5
.  Komunikasi antarpribadi menjadi salah 

satu cara bagi ibu dari anak autis untuk mengkomunikasikan perasaan dan 

pikiran mengenai keadaan anak kepada anggota kelurganya. 

Penelitian terkait anak autis juga pernah dilakukan oleh beberapa 

orang sebelumnya salah satunya oleh Desi Dwi Prianti (2011). Dalam 

penelitiannya yang berjudul “Studi Fenomenologi Tentang Pengalaman 

Komunikasi Antar Pribadi Ibu-Anak Terhadap Pemahaman Anak Pada 

Norma-Norma Prilaku (Kasus Pada Anak Penyandang Autism)”. 

Kesimpulan yang di dapat adalah relasi waktu menjadi faktor  yang 

mempengaruhi kualitas hubungan antarpribadi antara ibu dan anak 

                                                           
4 http://puterakembara.org/archives/00000321.shtml, diakses pada hari Rabu  tanggal 23 April 

2014, pukul 16.20 wib. 

 

5
 Mulyana, Dedy, Ilmu Komunikasi Suatu Pengantar, Bandung : PT. Remaja Rosdakarya, 2008, 

hlm. 81 

http://puterakembara.org/archives/00000321.shtml
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penyandang autis. Selain itu relasi dengan diri sendiri seperti sifat empati, 

positif dan suportif yang ditunjukkan ibu sangat berpengaruh kepada 

kemajuan anak, seperti keberanian ibu untuk mengakui bahwa anaknya 

penyandang autisme, pujian dan usaha mencari informasi dan selalu 

bersikap pantang menyerah dalam menghadapi penyakit anak akan sangat 

mendukung dalam perkembangan anak autis
6
. 

Berbeda dengan penelitian sebelumnya, pada penelitian ini 

berusaha untuk memahami bagaimana pengalaman komunikasi ibu dari 

anak penyandang autis di lingkungan keluarga. Penelitian dilakukan pada 

ibu yang memiliki anak  autis yang bersekolah di Sekolah Luar Biasa 

(SLB) Autisme River Kids, Malang. Dipilihnya sekolah autisme River 

Kids dikarenakan SLB tersebut merupakan salah satu SLB yang ada di 

Malang yang berfokus pada anak-anak autis dan tuna grahita. Selain itu 

ibu dari siswa serta guru yang ada di SLB River Kids mampu bersikap 

terbuka. Menurut Retno selaku kepala sekolah menerangkan bahwa SLB 

Autisme River Kids menerapkan model pembelajaran untuk anak autis 

yang masih jarang diterapkan di sekolah-sekolah luar biasa lainnya, yaitu 

dengan mengajarkan anak-anak autis dengan menggunakan alat bantu 

visual serta SLB autisme River Kids juga mementingkan pendidikan 

keagaaman bagi siswanya, seperti belajar sholat dan mengaji.     

                                                           
6
 Desi Dwi Prianti, 2011, Studi Fenomenologi tentang Pengalaman Komunikasi Antarpribadi 

Orang Tua-Anak Terhadap Pemahaman Anak Pada Norma-Norma Perilaku (Kasus Pada Anak 

Penyandang Autisme), Jurnal Makna, Vol. 2,  no 1, diakses pada hari Senin 21 April 2014, pukul 

12.42 wib.  
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Dengan uraian latar belakang diatas, peneliti ingin mengungkapkan 

bagaimana komunikasi antarpribadi yang terjalin antara ibu anak autis di 

lingkungan keluarga dengan judul penelitian “Pengalaman Komunikasi 

Antarpribadi Ibu dari Anak Penyandang Autis di Lingkungan Keluarga 

(Studi pada ibu yang memiliki anak autis yang bersekolah di Sekolah Luar 

Biasa (SLB) Autisme River Kids)”. 

B. Rumusan Masalah 

Bersadarkan uraian yang telah dikemukakan pada latar belakang 

masalah, maka yang menjadi permasalahan adalah : 

“Bagaimana pengalaman komunikasi antarpribadi ibu dari anak 

penyandang autis di lingkungan keluarga? 

C. Tujuan penelitian 

Melihat pada latar belakang dan rumusan masalah yang telah 

dipaparkan, maka tujuan dari penelitian ini untuk mendeskripsikan tentang 

pengalaman komunikasi antarpribadi ibu dari anak penyandang autis di 

lingkungan keluarga. 

D. Manfaat penelitian 

1. Manfaat Praktis 

a. Bagi peneliti, penelitian ini dapat menambah pengetahuan dan 

wawasan mengenai pengalaman komunikasi antarpribadi ibu anak 

penyandang autis di lingkungan keluarga. 
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b. Bagi pembaca, penelitian ini diharapkan dapat menjadi informasi 

secara tertulis ataupun referensi tambahan terkait materi tentang 

pengalaman komunikasi antarpribadi. 

2. Manfaat Teoritis  

a. Bagi Jurusan Ilmu Komunikasi, hasil penelitian ini dapat 

memberikan sumbangan pemikiran bagi studi/kajian pengalaman 

komunikasi antarpribadi. 

b.  Bagi kajian komunikasi, penelitian ini diharapakan memberi manfaat 

sebagai rujukan referensi bagi para peneliti komunikasi lainnya, 

yang terkait dengan pengalaman komunikasi antarpribadi. 

E. Fokus Penelitian 

Untuk memberikan batasan pada penelitian ini, peneliti berfokus 

pada bagaimana pengalaman komunikasi antarpribadi ibu dari anak 

penyandang autis di lingkungan keluarga. Dipilih ibu sebagai subyek 

penelitian ini dikarenakan ibu merupakan sosok orang tua yang 

mengandung dan memiliki kelekatan dengan anaknya sejak proses 

mengandung dan menyusui. Saat ibu mengandung, ia dan anaknya berada 

dalam 1 tubuh, dimana ibu mampu merasakaan detak jantung anaknya. 

F. Tinjauan Pustaka 

1. Komunikasi 

a. Pengertian Komunikasi 

Komunikasi merupakan fenomena sosial, kemudian menjadi 

ilmu secara akademik. Disiplin ilmu komunikasi dianggap sangat 
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penting karena sebagai makhluk sosial, manusia harus melakukan 

proses komunikasi sebagai salah satu cara untuk berinteraksi dengan 

orang lain. Istilah komunikasi atau dalam bahasa latin 

communicationdan bersumber dari kata latin communis yang berarti 

sama. Sma disini maksudnya adalah sama makna.
7
 

Hakikat komunikasi adalah proses pernyataan antar manusia. 

Yang dinyatakan itu adalah pikiran atau perasaan seseorang kepada 

orang lain dengan menggunakan bahasa sebagai alat penyalurnya.
8
 Di 

dalam buku lain dijelaskan bahwa komunikasi (communication) adalah 

proses sosial dimana individu-individu menggunakan symbol-simbol 

untuk menciptakan dan menginterpretasikan makna dalam lingkungan 

mereka.
9
  

Sebuah definisi singkat dibuat oleh Harold D. Laswell bahwa 

cara yang tepat untuk menerangkan suatu tindakan komunikasi ialah 

menjawab pertanyaan “Siapa yang menyampaikan, melalui saluran apa, 

kepada siapa, dan apa pengaruhnya”
10

. Kelompok sarjana ilmu 

komunikasi yang mengkhususkan diri pada studi komunikasi antar 

manusia (human communication) juga membuat subuah definisi 

komunikasi yaitu : 

                                                           
7
 Effendy, Onong Uchjana,  Ilmu Komunikasi Teori dan Prakte,. Bandung : Remadja Karya CV 

Bandung, 1986, hlm. 11. 

 

8
 Ibid. hlm. 28. 

 

9
 West, Richard dan Turner, Lynn H. 2009.  Pengantar Teori Komunikasi (Analisis dan Aplikasi). 

Jakarta : Salemba Humanika, 2009, hlm. 5. 
10

 Cangara, Hafied, Pengantar Ilmu Komunikasi, Jakarta : RajaGrafindo Persada, 2012, hlm. 21. 
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“Komunikasi adalah adalah suatu transaksi,proses simbolik yang 

menghendaki orang-orang mengatur lingkungannya dengan (1) 

membangun hubungan antar sesama manusia, (2) melalui 

perturakan informasi, (3) untuk menguatkan sikap dan tingkah 

laku, (4) berusaha mengubah sikap dan tingkah laku itu” 
11

. 

 

Maka peneliti dapat menarik kesimpulan bahwa komunikasi 

merupakan suatu proses penyampaian pesan, agar tercipta perasamaan 

makna dan dapat memberitahu, mengubah sikap, pandangan atau 

perilaku orang lain. 

b.  Unsur-Unsur Komunikasi 

Berdasarkan pengertian sederhana dari komunikasi yaitu proses 

penyampaian pesan dari seseorang kepada orang lain dengan tujuan 

untuk mempengaruhi pengetahuan atau perilaku seseorang, maka dapat 

dilihat bahwa komunikasi memiliki lima unsur atau yangbiasa disebut 

dengan elemen komunikasi. Lima unsur tersebut adalah pengirim 

(source), pesan (message), salur/media (channel), penerima (reseiver), 

dan akibat atau pengaruh (effect). 

Akan tetapi selain kelima unsur yang telah disebutkan diatas, 

terdapat beberapa pandangan lain yang mengatakan bahwa komunikasi 

memiliki tujuh unsur pokok seperti yang dijelaskan dalam buku yaitu : 

a. Sumber 

Semua peristiwa komunikasi akan melibatkan sumber 

sebagai pembuat atau pengirim informasi. Dalam komunikasi 

antarmanusia, sumber bisa terdiri dari satu orang, tetapi bisa juga 

                                                           
11

 Ibid.  hlm. 21-22. 
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dalam bentuk kelompok misalnya partai, organisasi atau lembaga. 

Sumber sering disebut pengirim, komunikator atau dalam bahasa 

inggrisnya disebut source, sender atau encoder. 

b. Pesan 

Pesan yang dimaksud dalam proses komunikasi adalah 

sesuatu yang disampaikan pengirim kepada penerima. Pesan dapat 

disampaikan dengan cara tatap muka atau melalui media 

komunikas. Isinya bisa berupa ilmu pengetahuan, hiburan, 

informasi, nasihat atau propaganda. Dalam bahasa inggris pesan 

biasanya diterjemahkan dengan kata message, content atau 

information. 

c. Media 

Media yang dimaksud di sini ialah alat yang digunakan 

untuk memindahkan pesan dari sumber kepada penerima. Terdapat 

beberapa pendapat mengenai saluran atau media. Ada yang menilai 

bahwa media bisa bermacam-macam bentuknya, misalnya dalam 

komunikasi antarpribadi pancaindra dianggap sebagai media 

komunikasi. 

Selain indra manusia, ada juga saluran komunikasi seperti 

telepon, telegram yang digolongkan sebagai media komunikasi 

antarpribadi. 

Dalam komunikasi massa, media adalah alat yang dapat 

menghubungkan antar sumber dan penerima yang sifatnya terbuka, 
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dimana setiap orang dapat melihat, membaca, dan mendengarnya. 

Media dalam komunikasi massa dapat dibedakan atas dua macam, 

yakni media cetak dan media elektronik. Media cetak seperti 

halnya surat kabar, majalah, buku, leaflet, brosur, stiker, bulletin, 

hand out, poster, spanduk, dan sebagainya. Sementara itu, media 

elektronik antara lain: radio, film, televisi, video recording, 

komputer, electronic board, audio cassette dan semacamnya. 

d. Penerima 

Penerima adalah elemen penting dalam proses komunikasi, 

karena dialah yang menjadi sasaran dari komunikasi. Jika suatu 

pesan tidak diterima oleh penerima, akan menimbulkan berbagai 

macam masalah yang sering kali menuntut perubahan, apakah pada 

sumber, pesan, atau saluran. 

Kenallah khalayakmu adalah prinsip dasar dalam 

berkomunikasi. Karena mengetahui dan memahami karakteristik 

penerima (khalayak), berarti suatu peluang untuk mencapai 

keberhasilan komunikasi. 

e. Pengaruh 

Pengaruh atau efek adalah perbedaan antara apa yang 

dipikirkan, dirasakan, dan dilakukan oleh penerima sebelum dan 

sesudah menerima pesan. Pengaruh ini bisa terjadi pada 

pengetahuan, sikap dan tingkah laku seseorang (De Fleur, 1982). 

Oleh karena itu, pengaruh bisa juga diartikan perubahan atau 
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penguatan keyakinan pada pengetahuan, sikap, dan tindakan 

seseorang sebagai akibat penerimaan pesan. 

f. Tanggapan Balik 

Ada yang beranggapan bahwa umpan balik sebenarnya 

adalah salah satu bentuk daripada pengaruh yang berasal dari 

penerima. Akan tetapi sebenarnya umpan balik bisa juga berasal 

dari unsur lain seperti pesan dan media, meski pesan belum sampai 

pada penerima. Misalnya sebuah konsep surat yang memerlukan 

perubahan sebelum dikirim, atau alat yang digunakan untuk 

menyampaikan pesan itu mengalami gangguan sebelum sampai ke 

tujuan. Hal-hal seperti itu menjadi tanggapan balik yang diterima 

oleh sumber. 

g. Lingkungan 

Lingkungan atau situasi ialah faktor-faktor tertentu yang 

dapat memengaruhi jalannya komunikasi. Faktor ini dapat 

digolongkan atas empat macam, yaitu : 

1. Lingkungan Fisik 

Lingkungan fisik menunjukan bahwa suatu proses komunikasi 

hanya bisa terjadi kalau tidak terdapat rintangan fisik, misalnya 

geografis. 

2. Lingkungan Sosial Budaya 

Lingkungan sosial menunjukkan faktor sosial budaya, ekonomi 

dan politik yang bisa menjadi hambatan terjadinya komunikasi, 
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misalnya kesamaan bahasa, kepercayaan, adat istiadat, dan 

status sosial. 

3. Lingkungan Psikologis 

Dimensi psikologis adalah pertimbangan kejiwaan yang 

digunakan dalam berkomunikasi. Misalnya menghindari kritik 

yang menyinggung perasaan orang lain, menyajikan materi 

yang sesuai dengan usia khalayak. Dimensi psikologis ini biasa 

disebut dimensi internal (Vora, 1979). 

4. Dimensi Waktu 

Dimensi waktu menunjukkan situasi yang tepat untuk 

melakukan kegiatan komunikasi. Banyak proses komunikasi 

tertunda karena pertimbangan waktu, misalnya musim
12

. 

c.  Fungsi Komunikasi 

Begitu pentingnya komunikasi dalam hidup manusia, maka 

Harold D.Laswell mengemukakan bahwa fungsi komunikasi antara lain 

(1) manusia dapat mengontrol lingkungannya, (2) beradaptasi dengan 

lingkungan tempat mereka berada, (3) melakukan transformasi warisan 

social kepada generasi berikutnya
13

. 

Dalam buku lain dijelaskan bahwa fungsi dasar komunikasi 

adalah sebagai berikut :  

 

 

                                                           
12

 Ibid. hlm. 27-31 
13

 Ibid.  hlm. 67. 
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1. Pendidikan dan pengajaran 

Fungsi pendidikan dan pengajaran sebenarnya sudah 

dikenal sejak awal kehidupan manusia, kedua fungsi ini dimulai 

dari dalam rumah, misalnya pendidikan nilai dan norma budaya, 

budi pekerti dan sopan santun (fungsi pengajaran) oleh ibu dan 

anggota keluarga lain. Pendidikan dan pengajaran dilaksanakan 

melalui pendidikan formal di sekolah dan pendidikan 

informal/nonformal dalam masyarakat. Komunikasi menjadi 

sarana penyediaan pengetahuan, keahlian, dan keterampilan 

untuk memperlancar peranan manusia dan memberikan peluang 

bagi orang lain untuk berpartisipasi aktif dalam kehidupan 

masyarakat. 

2. Informasi 

Kualitas kehidupan akan menjadi miskin apabila tanpa 

informasi. Setiap orang atau sekelompok orang membutuhkan 

informasi untuk meningkatkan kualitas hidup mereka, informasi 

ini dapat diperoleh dari komunikasi lisan dan tertulis melalui 

komunikasi antarpersonal, kelompok, organisasi, dan komunikasi 

melalui media massa. Mereka yang memiliki kekayaan informasi 

akan menjadi tempat bertanya bagi orang lain disekitarnya. 

3. Hiburan 

Untuk memecahkan masalah dalam kehidupan yang rutin, 

maka manusia harus mengalihkan perhtiannya dari situasi stress 
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ke situasi yang lebih santai dan menyenangkan. Hiburan 

merupakan salah satu kebutuhan pentingbagi semua orang. 

Komunikasi menyediakan hiburan yang tiada habis-habisnya 

misalnya melalui film, televise, radio, drama, music, literature, 

komedi dan permainan. 

4. Diskusi 

Kehidupan kita penuh dengan pelbagai pandangan dan 

pendapat yang berbeda-beda, untuk menyatukan perbedaan itu 

dibutuhkan debat dan diskusi antarpersonal maupun dalam 

kelompok. Melalui diskusi dana debat akan ditemukan kesatuan 

pendapat sambil tetap menghargai perbedaan yang dimiliki orang 

lain. Komunikasi merupakan saran yang baik bagi penyaluran 

bakat untuk berdebat dan berdiskusi tentang gagasan baru yang 

lebih kreatif dalam membangun kehidupan bersama. 

5. Persuasi 

Pesuasi mendorong kita untuk terus berkomunikasi dalam 

rangka penyatuan pandangan yang berbeda dan dalam rangka 

pembuatan keputusan personal maupun kelompok atau 

organisasi. Komunikasi memungkinkan para pengirim pesan 

bertindak sebagai seorang persuader terhadap penerima pesan 

yangdiharapkan akan berubah pikiran dan perilakunya. 

6. Promosi kebudayaan 
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Komunikasi juga menyediakan kemungkinan atau peluang 

untuk mempekenalkan, menjaga, dan melestarikan tradisi budaya 

suatu masyarakat. Komunikasi membuat manusia dapat 

menyampaikan dan menumbuhkembangkan kreativitasnya dalam 

rangka pengembangan kebudayaan.  

7. Integrasi 

Melalui komunikasi, maka sejumlah orang melintasi ruang 

dan waktu di muka bumi ini dapat di integrasikan, artinya dengan 

komunikasi makin banyak orang saling mengenal dan 

mengetahui keadaan masing-masing. Suatu bangsa yang besar 

dapat di integrasikan melalui komunikasi, misalnya komunikasi 

melalui media massa
14

.   

d. Dampak Komunikasi 

Pesan komunikasi yang disampaikan oleh komunikastor adalah 

pernyataan sebagai paduan pikiran dan perasaan dapat berupa ide, 

informasi, keluhan, keyakinan, imbauan, anjuran dan lain sebagainya. 

Yang penting dalam komunikasi adalah bagaimana cara agar suatu 

pesan yang disampaikan komunikator itu menimbulkan dampak atau 

efek tertentu pada komunikan. Dampak yang ditimbulkan dapat 

diklasifikasikan menurut kadarnya, yaitu : 

1. Dampak Kognitif, adalah dampak yang timbul pada komunikan 

yang menyebabkan komunikan menjadi tahu atau meningkat 

                                                           
14

 Liliweri, Alo, Komunikasi : Serba Ada Serba Makna, Jakarta : Kencana, 2011, hlm. 136-137. 
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intelektualitasnya. Disini pesan yang disampaikan komunikator 

ditujukan kepada pikiran sikomunikan. Antara lain dengan 

perkataan, tujuan komunikator hanyalah berkisar pada upaya 

mengubah pikiran diri komunikan sehingga komunikan yang 

semula tidak tahu menajdi tahu dan dari tidka mengerti menjadi 

mengerti. 

2. Dampak Afektif, adalah dampak yang lebih tinggi kadarnya 

daripada dampak kognitif. Disini tujuan komunikator bukan hanya 

sekedar supaya komunikan tahu, tetapi juga tergerak hatinya; 

menimbulkan perasaan tertentu misalnya perasaan iba, terharu, 

sedih, gembira, marah dan sebagainya. 

3. Dampak Beharioral, merupakan dampak yang paling tinggi 

kadarnya, yakni dampak yang timbul pada komunikan dalam 

bentuk perilaku, tindakan atau kegiatan
15

. 

e.  Komunikasi Antarpribadi (Interpersonal Communication) 

Komunikasi antarpribadi adalah proses komunikasi yang 

berlangsung antara dua orang atau lebih secara tatap muka, seperti 

yang dinyatakan R. Wayne Pace (1979) bahwa “ interpersonal 

communication is communication involving two or more people in a 

face to face setting”
16

. 

                                                           
15

 Uchjana E, Onong. Dinamika Komunikasi. Bandung : Remajda Karya CV. 1986. hlm. 

21. 
16

 Cangara, Hafied, Op. Cit,.  hlm. 36. 
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Menurut sifatnya komunikasi antarpribadi dapat dibedakan 

menjadi dua macam, yakni komunikasi diadik (Dyadic 

Communication) dan komunikasi kelompok kecil (Small Group 

Communication). Komunikasi diadik adalah komunikasi yang 

berlangsung antara dua orang dalam situasi tatap muka. Komunikasi 

diadik menurut Pace dapat dilakukan dalam tiga bentuk, yakni 

percakapan, dialog, wawancara. Percakapan berlangsung dalam suasan 

yang bersahabat dan informal. Dialog berlangsung dalam suasana yang 

lebih intim, lebih dalam, dan lebih personal, sedangkan wawancara 

sifatnya lebih serius, yakni adanya pihak yang dominan pada posisi 

bertanya dan yang lainnya pada posisi menjawab. Komunikasi 

kelompok kecil ialah proses komunikasi yang berlangsung antara tiga 

orang atau lebih secara tatap muka, dimana anggota-anggotanya saling 

berinteraksi satu sama lainnya. Komunikasi kelompok kecil oleh 

banyak kalangan dinilai sebagai tipe komunikasi antarpribadi karena: 

Pertama, anggota-anggotanya terlibat dalam suatu proses komunikasi 

yang berlangsung secara tatap muka. Kedua, pembicaraan berlangsung 

secara terpotong-potong dimana semua peserta bisa berbicara dalam 

kedudukan yang sama, dengan kata lain tidak ada pembicaraan tunggal 

yang endominasi situasi. Ketiga, sumber dan penerima sulit 

diidentifikasi. Dalam situasi seperti ini, semua anggota bisa berperan 

sebagai sumber dan juga sebgai penerima. Tidak ada batas secara tegas 

berapa besar jumlah anggota suatu kelompok kecil. Biasanya antara 2-



21 
 

3 orang, bahkan ada yang mengembangkan sampai 20-30 orang, tetapi 

tidak lebih dari 50 orang
17

. 

Dalam buku lain dijelaskan bahwa komunikasi antarpribadi adalah 

komunikasi antara orang-orang secara tatap-muka, yang memungkinkan 

setiap pesertanya menangkap reaksi orang lain secara langsung, baik 

secara verbal maupun nonverbal. Bentuk khusus dari komunikasi 

antarpribadi adalah ini dalah komunikasi diadik (dyadic communication) 

yang melibatkan hanya dua orang, seperti suami-istri, dua sejawat, dua 

sahabat dekat, guru-murid, dan sebagainya. ciri-ciri dari komunikasi diadik 

adalah pihak-pihak yang berkomunikasi berada dalam jarak dekat, pihak-

pihak yang berkomunikasi mengirim dan menerima pesan secara simultan 

dan sponta, baik secara verbal ataupun nonverbal
18

. Selanjutnya buku lain 

juga memaparkan bahwa komunikasi antarpribadi adalah proses interaksi 

antar dua orang (dyad) yang dilakukan melalui tatap muka atau melalui 

media
19

. 

f. Efektivitas Komunikasi Antarpribadi 

Menurut perspektif humanistik ada beberapa kualitas yang dapat 

mempengaruhi keefektifan komunikasi, diantaranya adalah : 

1. Keterbukaan  

Kualitas keterbukaan mengacu sedikitnya pada 3 aspek dari 

komunikasi antarpribadi. Pertama, komunikator antarpribadi yang 

                                                           
17

 Ibid. hal. 36-37. 
18 Mulyana, Deddy, Op. Cit., hlm. 81. 
19

 Liliweri, Alo, Op. Cit.,  hlm. 209. 
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efektif harus terbuka kepada orang yang diajaknya berinteraksi. Ini 

tidaklah berarti bahwa orang harus dengan segera membukakan 

semua riwayat hidupnya. Sebaliknya, harus ada kesediaan untuk 

membuka diri-mengungkapkan informasi yang biasanya 

disembunyikan, asalkan pengungkapan diri ini patut. 

Aspek keterbukaan yang kedua mengacu pada kesediaan 

komunikator untuk berinteraksi secara jujur terhadap stimulus yang 

datang. Orang yang diam, tidak kritis, dan tidak tanggap pada 

umumnya merupakan peserta percakapan yang menjemukan. 

Aspek ketiga menyangkut “kepemilikan” perasaan dan pikiran. 

Terbuka dalam pengertian ini adalah mengakui bahwa perasaan dan 

pikiran yang anda lontarkan adalah memang “milik” anda dan anda 

bertaggungjawab atasnya. 

2. Empati  

Henry Backrack (1976) mendefinisikan empati sebagai 

“kemampuan seseorang untuk mengetahui apa yang sedang dialami 

orang lain pada suatu saat tertentu, dari sudut pandang ornag itu, 

melalui kacamata orang lain itu”. bersimpati, dipihak lain adalah 

merasakan bagi orang lain – merasa ikut bersedih, misalnya. 

Berempati adalah merasakan sesuatu seperti orang yang 

megalaminya – berada di kapal yang sama dan emrasakan perasaan 

yang sama dengan cara yang sama. 
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Orang yang empatik mampu memahami motivasi dan 

pengalaman orang lain, perasaan dan sikap mereka, serta harapan 

dan keinginan mereka untuk masa mendatang. Pengertian yang 

empatik ini akan membuat seseorang lebih mampu menyesuaikan 

komunikasinya. Anda dapat, misalnya, menyesuaikan apa yang 

anda katakan atau bagaimana anda mengatakannya. Anda dapat 

menghindari topik tertentu atau memperkenalkan orang tertentu.  

3. Sikap mendukung 

Hubungan antarpribadi yag efektif adalah hubungan dimana 

terdapat sikap mendukung (supportiviness). Komunikasi yang 

terbuka dan empati tidak dapat berlangsung dalam suasana yang 

tidak mendukung. Kita memperlihatkan sikap mendukung dengan 

bersikap deskriptif bukan evaluatif, spontan bukan strategik, dan 

provisional bukan sangat yakin. 

Suasana yang bersifat deskriptif bukan evaluatif membantu 

terciptanya sikap mendukung. Deskriptif maksudnya 

mempersepsikan suatu komunikasi sebagai permintaan akan 

informasi, bukan bernada menilai atau evaluatif karena hal tersebut 

dapat membuat seseorang bersikap defensif. Selanjutnya 

spontanitas (gaya spontan) membantu menciptakan suasana 

mendukung. Orang yang spontan dalam komunikasinya dan terus 

terang serta terbuka dalam mengutarakan pikirannya biasanya 

bereaksi dengan cara-cara yang sama, terus terang dan terbuka. 
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sebaliknya bila kita merasa bahwa seseorang menyembunyikan 

perasaannya yang sebenarnya, bahwa dia mempunyai rencana atau 

strategi tersembunyi – kita bereaksi secara defensif. 

Provisionalisme artinya bersikap tentatif dan berfikiran terbukaa 

serta bersedia mendengar pandangan yang berlawanan dan bersedia 

mengubah posisi jika keadaan mengharuskan.   

4. Sikap positif 

Kita mengkomunikasikan sikap positif dalam komunikasi 

antarpribadi dengan sedikitinya dua cara yaitu menyatakan sikap 

positif  dan secara positif mendorong orang yang menajdi teman 

kita berinteraksi. Sikap positif mengacu pada sedikitnya dua aspek 

dari komunikasi antarpribadi. Pertama, komunikasi antarpribadi 

terbina jika orang memiliki sikap positif terhadap diri mereka 

sendiri. orang yang merasa negatif terhadap diri sendiri selalu 

mengkomunikasikan perasaan ini kepada orang lain yang 

selanjutnya barangkali akan mengembangkan perasaan negatif 

yang sma. Sebaliknya ornag yang merasa positif terhadap diri 

sendiri mengisyaratkan perasaan ini kepada orang lain, yang 

selanjutnya juga akan merefleksikan perasaan positif ini.  

Kedua perasaan positif untuk situasi komunikasi pada 

umumnya sangat penting untuk interaksi yang efektif. Tidak ada 

yag lebih tidak menyenangkan daripada berkomunikasi dengan 
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orang yang tidak menikamati interaksi atau tidak bereaksi secara 

menyenangkan terhadap situasi atau suasana interaksi. 

Dorongan (stroking), sikap positif dapat dijelaskan lebih jauh 

dengan istilah stroking (dorongan). Dorongan adalah istilah yang 

berasal dari kosakata umum, yang dipandang sangat penting dalam 

analiss transaksional dan dalam interaksi antarmanusia secara 

umum. Perilaku mendorong menghargai keberadaan dan 

pentingnya orang lain; perilaku ini bertentangan dengan ketidak-

acuhan. 

5. Kesetaraan (Equality) 

Dalam setiap situasi barangkali terjadi ketidaksetaraan. Salah 

seorang mungkin lebih pandai, lebih kaya, lebih tampan atau 

cantik, atau lebih atletis ketimbang yang lain. Tidak ada dua orang 

yang benar-benar setara dalam segala hal. Terlepas dari 

ketidaksetaraan ini, komunikasi antarpribadi akan lebih efektif bila 

suasananya setara. Artinya harus ada pengakuan secara diam-diam 

bahwa kedua pihak sama-sama bernila dan berharga, dan bahwa 

masing-masing pihak mempunyai sesuatu yang penting untuk 

disumbangkan
20

. 
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 Devito, Joseph, Komunikasi Antarmanusia Kuliah Dasar, Jakarta : Professional Books, 1997, 

hlm. 259-263 
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2. Autisme 

a. Pengertian Autisme 

Istilah autisme pertama kali diperkenalkan oleh Dr. Leo Kanner 

pada tahun 1943 yang menggambarkan bahwa gejala dari anak autisme 

yaitu ketidakmampuan mengadakan interaksi sosial dan seolah-olah hidup 

dalam dunianya sendiri dan terpisah dari dunia luar. Dr. Leo Kanner 

memperkirakan bahwa hal ini disebabkan oleh gangguan metabolisme 

bawaan yang menimbulkan kegagalan untuk berinteraksi
21

. 

Autisme merupakan suatu kelainan perkembangan yang 

menyebabkan gangguan dan hambatan pada komunikasi dan ketampilan 

sosial
22

. Secara umum anak-anak autisme seolah-olah memiliki dunia 

sendiri dan terlihat sangat cuek pada orang-orang ataupun benda-benda 

yang berada disekitarnya. 

Di dalam buku lain menjelaskan bahwa autisme (autism) atau 

gangguan autisik adalah salah satu gangguan terparah di masa kanak-

kanak
23

. Lebih lanjut Chaplin mengemukakan hasil penelitian tentang 

autisme yang mengungkapkan bahwa ada beberapa definisi autisme seperti 

berikut : (1) gejala menyendiri atau menutup diri secara total dari dunia riil 

dan tidak mau berkomunikasi dengan dunia luar; (2) cara berfikir yang 

dikendalikan oleh kebutuhan personal atau atau oleh diri sendiri; (3) 

menanggapi dunia berdasarkan penglihatan dan harapan sendiri dan 
                                                           
21

 Budhiman, M, Simposium Autisme Masa Kanak, Surabaya : Universitas Airlangga, 1998, hlm.8. 

22 Dewi, Rosmala, Berbagai Masalah Anak Taman Kanak-Kanak, Jakarta : Departemen Pendidikan 

Nasioanal, 2005, hlm. 203. 
 

23
 Nevid, Jeffry S.  Rathus, Spencer A. Greene, Beverly, Psikologi Abnormal, Jakarta : Erlangga, 

2002, hlm. 145. 
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menolak realitas; (4) keasyikan ekstrim dengan pikiran dan fantasi 

sendiri
24

. 

3. Teori Kesadaran Diri 

Dari semua komponen tindak komunikasi, yang paling penting 

adalah diri (self). Siapa anda dan bagaimana anda mempersepsikan diri 

sendiri dan orang lain akan memperngaruhi komunikasi anda dan 

tanggapan anda terhadap komunikasi orang lain. Dalam hal ini, kita 

mendalami dua aspek dari diri (self). Pertama, kita menelaah kesadaran 

diri dan mengamati beberapa dari diri kita (self). Kedua, kita membahas 

pengungkapan diri, bentuk komunikasi dimana kita mengungkapkan 

sesuatu tentang siapa kita
25

. 

Kesadaran diri merupakan landasan bagi semua bentuk dan fungsi 

komunikasi. ini dapat dijelaskan dengan baik melalui Jendela Johari 

(Johari Window).  Jendela ini dapat dibagi menjadi empat daerah atau 

kuadran pokok, yang masing-masing berisi diri (self) yang berbeda. 

 
                            Gambar : 1. 2 

             Jendela Johari (Johari Window) 

                                                           
24

 Kartono, K, Psikologi Abnormal dan Abnormalitas Seksual, Bandung : Mandar Maju,1989, hlm. 

222. 
25
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1. Daerah Terbuka (Open Self) 

Daerah terbuka (open self) berisikan semua informasi, perilaku, 

sikap, perasaa, keinginan, motivasi, gagasan, dan sebagainya yang 

diketahui yang termasuk disini dapat beragam mulai dari nama, warna 

kulit, dan jenis kelamin seseorang sampai pada dengan siapa orang ini 

berkomunikasi. Besarnya daerah terbuka juga berbeda-beda dari satu 

orang ke orang lain, seperti pada gambar berikut ini
26

. 

       

        

Gambar 1.3 

Perbedaan masing-masing jendela Johari (Johari Window) 

 

Sebagian orang cenderung mengungkapkan keinginan dan 

perasaan mereka yang paling dalam. Lainnya lebih suka berdiam diri 
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baik dalam hal yang penting maupun tidak penting. Tetapi, 

kebanyakan diantara kita mebuka diri kepada orang-orang tertentu 

tentang hal-hal tertentu. makin kecil kuadran pertama, makin buruk 

komunikasi. Komunikasi bergantung pada sejauh mana kita membuka 

diri kepada orang lain dan kepada diri kita sendiri. 

2. Daerah Buta (Blind Self) 

Daerah buta (blind self) berisikan informasi tentang diri kita 

yang diketahui orang lain tetapi kita sendiri tidak mengetahuinya. Ini 

dapat berupa kebiasaan-kebiasaan kecil mengatakan tahu kan atau 

memegang-megang hidung bila anda marah atau hal-hal yang lebih 

berarti seperti sikap defensif, atau pengalaman terpendam. Sebagian 

orang mempunyai daerah buta yang luas dan tampaknya tidak 

menyadari berbagai kekeliruan yang dibuatnya. Orang lain 

kelihatannya sangat cemas jika memiliki sedikit saja daerah buta. 

Masih ada lagi orang yang hanya ingin berpura-pura ingin 

mengurangi daerah buta mereka. mereka menunjukkan kesediaan 

untuk mendengar tentang diri mereka, tetapi baru saja komentar 

bernada negatif muncu, mereka bersikap defensif dan membela diri. 

Kebanyakan dari kita terletak diantara ekstrim-ekstrim ini. 

Komunikasi menuntut keterbukaan pihak-pihak yang terlibat. 

Bila ada daerah buta, komunikasi menjadi sulit. Tetapi, daerah buta 

seperti ini akan selalu ada pada diir kita masing-masing. walaupun 
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kita mungkin dapat menciutkan daerah ini, menghilangkannya sama 

sekali tidaklah mungkin
27

. 

3. Daerah Gelap (Unknown Self) 

Daerah gelap (unknown self) adalah bagian dari diri kita yang 

tidak diketahui baik oleh diri kita sendiri maupun orang lain. Ini 

adalah informasi  yang tenggelam di alam bawah sadar atau sesuatu 

yang luput dari perhatian. Kita memperoleh gambaran mengenai 

daerah gelap ini dari sejumlah sumber. Adakalanya daerah ini 

terungkap melalui perubahan temporer akibat minum obat, melalui 

kondisi eksperimen khusus seperti hipnotis atau deprivasi sensori, atau 

melalui bagian tes priyektif atau mimpi. Eksplorasi daerah gelap 

melalui interaksi yang tebruka, jujur, dan empatik dengan rasa saling 

percaya dengan orang lain, ibu, sahabat, konselor, anak-anak, kekasih, 

merupakan cara efektif untuk mendapatkan gambaran ini
28

. 

4. Daerah Tertutup (Hidden Self) 

Daerah tertutup (hidden self) mengandung semua hal yang anda 

ketahui tentang diri sendiri dan tentang ornag lain tetapi anda simpan 

hanya untuk anda sendiri. Ini adalah tempat anda merahasiakan segala 

sesuatu tentang diri sendiri dan tentang orang lain. Pada ujung-ujung 

ekstrim, terdapat mereka yang terlalu terbuka (overdiscloses) dan 

mereka yang terlalu tertutup (underdiscloser). Mereka yang terlalu 

terbuka menceritakan segalanya. Mereka tidak menyimpan rahasia 
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tentang diri sendiri dan tentang orang lain. mereka akan menceritakan 

kepada anda kisah keluarganya, masalah seksual, masalah 

perkawinan, keadaan keuangan, tujuan, kesuksesan dan kegagalan, 

dan segala macam lainnya. 

Masalah dengan mereka yang terlalu terbuka ini adalah bahwa 

mereka tidak membedakan antara orang-orang yang boleh dan 

seharusnya tidak boleh mendengar mengungkapan ini. Selanjutnya 

mereka juga tidak membedakan berbagai informasi yang boleh 

mereka ungkapkan dan informasi yang seharusnya mereka rahasiakan. 

Mereka yang terllau tertutup tidak mau mengatakan apa-apa. 

Mereka akan berbicara tentang anda tetapi tidak tentang mereka 

sendiri. Anda mungkin merasa bahwa mereka takut ditolak, anda 

mungkin meras ditolak karena mereka tidak mempercayai anda. Bila 

anda menolak mengungkapkan segala sesuatu tentang diri anda 

kepada orang lain, anda mengatakan sesuatu tentang apa yang anda 

pikirkan tentang orang-orang ini. 

Kebanyakan dari kita berada diantar kedua ekstrim ini. Kita 

merahasiakan hal-hal tertentu dan kita membuka hal-hal yang lain, 

kita terbuka kepada orng-orang tertentu dan kita tidak terbuka kepada 

orang yang lain. Pada dasarnya, kita adalah orang-orang terbuka yang 

selektif
29

. 
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4. Definisi Konseptual 

Dalam penelitian sosial, dibutuhkan suatu definisi konseptual 

untuk menggambarkan secara tepat fenomena yang hendak diteliti. 

Konsep merupakan generalisasi dari sekelompok fenomena yang sama
30

. 

Diharapkan definisi konseptual ini dapat menyederhanakan sebuah 

pemikiran dengan menggunakan suatu isitilah untuk beberapa kejadian 

yang berkaitan satu sama lain. Dalam penelitian ini definisi konseptualnya 

adalah : 

a.  Komunikasi Antarpribadi 

Komunikasi antarpribadi adalah proses komunikasi yang 

berlangsung antara dua orang atau lebih secara tatap muka, seperti yang 

dinyatakan R. Wayne Pace (1979) bahwa “ interpersonal communication 

is communication involving two or more people in a face to face 

setting”.
31

 

Dalam buku lain dijelaskan bahwa komunikasi antarpribadi adalah 

proses interaksi antar dua orang (dyad) yang dilakukan melalui tatap muka 

atau melalui media
32

. 
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G. Metode Penelitian 

Menurut  Soerjono Soekanto penelitian merupakan kegiatan ilmiah 

yang berkaitan dengan analisis dan konstruksi yang dilakukan secara 

metodologis, sistematis, dan konsisten
33

.  

1. Pendekatan Penelitian 

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

pendekatan  kualitatif. Menurut Bogdan dan Taylor pendekatan kualitatif 

diharapkan mampu suatu uraian yang mendalam tentang ucapan, 

tulisan,tingkah laku yang dapat diamati secara individu
34

.  

Pendekatan kualitatif bertujuan untuk menjelaskan fenomena 

dengan sedalam-dalamnya. Pada pendekatan ini tidak mengutamakan 

besarnya populasi atau sampling bahkan populasi atau samplingnya sangat 

terbatas. Jika data yang terkumpul sudah mendalam dan bisa menjelaskan 

fenomena yang diteliti, maka tidak perlu mencari sampling yang lainnya. 

Disini yang lebih ditekankan adalah persoalan kedalaman (kualitas) data 

bukan banyaknya (kuantitas) data
35

. 

Alasan peneliti menggunakan pendekatan kualitatif  karena peneliti 

menginginkan suatu bentuk informasi yang detail dan mendalam dari para 

sumber yang telah ditentukan. Dalam hal ini peneliti mengumpulkan data 

berupa cerita rinci dari para subyek yang diungkapkan apa adanya sesuai 
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dengan bahasa dan pandangan para subyek. Berdasarkan uraian cerita dari 

subyek tersebut, peneliti berusaha menemukan pemahaman, penjelasan, 

dan makna yang tersembunyi di dalamnya terkait tentang pengalaman 

komunikasi antarpribadi ibu anak penyandang autis di lingkungan 

keluarga (Studi pada ibu yang memiliki anak autis yang bersekolah di SLB 

Autisme River Kids Malang). 

2. Tipe Penelitian 

Tipe penelitian yang digunakan adalah deskriptif dengan jenis data 

kualitatif. Penelitian deskriptif kualitatif bermaksud untuk memahami 

fenomena tentang apa yang dialami oleh subyek penelitian misalnya 

perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain. Data yang 

dikumpulkan berupa kata-kata bahasa, gambar, dan bukan angka-angka. 

Hal ini disebabkan oleh adanya penerapan metode kualitatif. Selain itu 

semua yang dikumpulkan berkemungkinan menjadi kunci terhadap apa 

yang ingin diteliti
36

. Desain penelitian deskriptif kualitatif menurut 

Bogdan dan Taylor yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data 

deskriptif  berupa kata-kata tertulis atau lisan
37

. Jadi, dalam penelitian ini 

penulis bertujuan untuk mendeskripsikan pengalaman komunikasi 

antarpribadi ibu dari anak penyandang autis di lingkungan keluarga. 
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3. Tempat dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan pada tanggal 15 Mei 2014 – 30 Juni 

2014, sedangkan penelitian dilakukan di rumah setiap subyek penelitian. 

4. Subyek Penelitian 

Pada penelitian ini, subyek penelitian ditentukan menggunakan 

teknik purposive sampling yang termasuk dalam pengambilan non-

probably sampling. Purposive sampling yaitu teknik pengambilan data 

sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu. Maksudnya adalah 

orang yang dianggap paling tahu sehingga memudahkan peneliti 

menjelajahi objek yang diteliti. Sedangkan non-probably sampling yaitu 

pemilihan sampel berdasarkan pada karakteristik tertentu yang dianggap 

mempunyai sangkut pautnya dengan karakteristik populasi
38

. Adapun 

kriteria subyek penelitian adalah sebagai berikut : 

1. Ibu yang memiliki anak autis yang bersekolah di SLB River 

Kids Malang. 

2. Memiliki anak autis dengan rentang usia sekitar 11-17 tahun. 

Dari kriteria di atas, peneliti mendapatkan 3 subyek penelitian yang sesuai, 

yaitu sebagai berikut :  

1. Rokhmani Nur Indah. 

2. Uswatun Hasanah. 

3. Kadar Minarti.  
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5. Teknik Pengumpulan Data 

Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data yang digunakan adalah : 

1. Wawancara 

Wawancara adalah proses percakapan atau tanya jawab antara 

peneliti dengan subyek penelitian. Wawancara merupakan teknik 

pengumpulan data yang digunakan untuk memperoleh informasi 

langsung dari sumbernya. Pada penelitian ini akan menggunakan 

wawancara terkstruktur, dimana sebelumnya peneliti telah 

menyiapkan daftar pertanyaan terlebih dahulu sebelum melakukan 

proses wawancara. 

Dengan hal ini diharapkan peneliti dapat memperoleh data atau 

informasi yang diinginkan dengan bersifat menyeluruh dan mendalam 

tentang bagaimana pengalaman komunikasi antarpribadi ibu anak 

penyandang autis di lingkungan keluarga. 

6. Teknik Analisa Data 

Analisis data penelitian kualitatif, dilakukan pada saat 

pengumpulan data berlangsung dan setelah pengumpulan data dalam 

periode tertentu
39

. Teknik analisis data yang digunakan bersifat teknik 

analisis interaktif.  Menurut Miles dan Huberman aktivitas dalam analisis 

data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus 

menerus sampai tuntas
40

. Analisis data terdiri dari tiga alur kegiatan yang 
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terjadi secara bersama-sama yaitu pengumpulan data, reduksi data, 

penyajian data, penarikan kesimpulan/verifikasi. Adapun siklus dari 

keseluruhan proses analisis data oleh Miles dan Huberman digambarkan 

dalam skema berikut : 

Gambar 1.4 

SIKLUS PROSES ANALISA DATA 

 

 

  

   

 

Komponen-Komponen Analisi Data : Model Interaktif 
41

. 

1. Data Reduction (Reduksi Data) 

Reduksi data dapat diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan 

perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data 

“kasar” yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Reduksi 

data berlangsung terus-menerus selama penelitian di lapangan. Selama 

pengumpulan data berlangsung, terjadi tahapan reduksi selanjutnya 

membuat ringkasan, mengkode, dan menelusur tema. Dalam hal ini 

mereduksi data berarti merangkum serta memilih hal yang pokok dan 

memfokuskan pada hal yang penting. 

2. Data Display (Penyajian Data) 

Terdapat batasan dalam suatu penyajian, yang mana sekumpulan 

informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan 
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kesimpulan dan pengambilan tindakan. Penyajian data ini merupakan 

rangkaian kalimat yang disusun secara logis dan sistematis sehingga 

mudah dipahami. Kemampuan manusia sangat terbatas dalam 

menghadapi catatan lapangan bias. Oleh karena itu diperlukan sajian 

data yang jelas dan sistematis dalam membantu peneliti menyelesaikan 

pekerjaannya. Penyajian data dalam hal ini adalah deskripsi dari hasil 

wawancara antara peneliti dengan subyek penelitian. 

3. Conclusion Drawing/Verification 

Penarikan kesimpulan sebagai dari satu kegiatan dari konfigurasi yang 

utuh. Kesimpulan-kesimpulan tersebut diverifikasi selama proses 

penelitian berlangsung. Verifikasi merupakan tinjauan ulang pada 

catatan-catatan lapangan dengan meninjau kembali sebagai upaya 

untuk menempatkan salinan suatu temuan dalam seperangkat data 

yang  lain. Singkatnya, makna-makna yang muncul dari data harus 

diuji kebenarannya, kekokohannya dan kecocokannya yakni yang 

merupakan validitasnya. 

7. Teknik Keabsahan Data 

Menurut Moleong, teknik keabsahan data memanfaatkan sumber 

lain untuk membanding, yaitu menggunakan a) Sumber, b) Metode, c) 

penyidik dan d) teori dalam penelitian secara kualitatif 
42

. Artinya teknik 

triangulasi adalah sebagai upaya untuk menghilangkan perbedaan-

perbedaan konstruksi kenyataan yang ada dalam konteks pengumpulan 
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data tentang berbagai kejadian dan hubungan dari berbagai pandangan, 

dengan kata lain bahwa pihak peneliti dapat melakukan “check and 

recheck” temuan-temuannya dengan cara membandingkannya. Pada 

penelitian ini peneliti menggunakan Triangulasi sumber, maksudnya 

adalah melakukan usaha pengecekan derajat kepercayaan suatu informasi 

yang diperoleh dengan beberapa sumber lain. Jadi peneliti mengecek 

bagaimana pengalaman komunikasi antarpribadi ibu anak penyandang 

autis di lingkungan keluarga. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


