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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang  

Setiap anak memiliki kemampuan yang berbeda. Hal ini sesuai dengan 

pernyataan Mangunsong (2009:1) yang menyatakan bahwa hampir setiap anak 

di dalam pendekatan belajarnya memerlukan pendekatan khusus. Anak pada 

umumnya membutuhkan pendekatan yang berbeda misalnya dalam bidang 

pendidikan. Pendekatan yang diberikan bertujuan agar dapat mengoptimalkan 

kemampuan setiap anak. Anak yang memerlukan pendekatan khusus dari anak 

lainnya merupakan anak berkebutuhan khusus. Anak berkebutuhan khusus 

adalah anak yang memerlukan pendidikan khusus dan pelayanan terkait jika 

memang menyadari akan potensi penuh kemanusiaan anak tersebut 

(Mangunsong, 2009:3). Anak berkebutuhan khusus meliputi anak tunarungu, 

anak tunanetra, anak tunagrahita, anak tunadaksa, anak tunalaras, anak autis, 

dan kekhususan lainnya.  

Anak autis merupakan anak berkebutuhan khusus yang memiliki 

gangguan pada perilaku, komunikasi dan juga interaksi sosialnya. Anak autis 

kesulitan dalam hal berinteraksi dengan orang lain, tidak peduli dengan 

lingkungan sekitar, dan lebih cenderung suka melakukan sesuatu dengan 

benda-benda yang ada di sekitarnya daripada dengan orang lain. Hal ini sesuai 

dengan pernyataan Maulana (2007:12) bahwa sehubungan dengan aspek sosial 

kemasyarakatan, disebutkan bahwa anak penderita autisme terbiasa untuk 

sibuk dengan dirinya sendiri daripada  bersosialisasi dengan lingkungannya.  
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Anak autis mengalami gangguan interaksi sosial serta komunikasi. 

Anak autis mengalami kesulitan ketika ingin mengungkapkan keinginan, 

kurang mampu dalam mengungkapkannya melalui komunikasi verbal, karena 

dalam menggunakan komunikasi verbal biasanya anak autis mengucapkan 

suatu kata tanpa mengerti makna dari kata yang diucapkannya. Hal ini sesuai 

dengan pernyataan Jordan (dalam Hasdianah, 2013:65) yang menuliskan tiga 

gangguan yang dialami oleh anak autis yang terdiri dari interaksi sosial, bahasa 

dan komunikasi, dan perilaku.  

Komunikasi merupakan interaksi antara dua orang atau lebih. Hal ini 

sesuai dengan pernyataan  Wood (2013:3) bahwa komunikasi adalah sebuah 

proses sistematis dimana orang berinteraksi dengan dan melalui simbol untuk 

menciptakan dan menafsirkan makna. Melalui komunikasi, manusia mampu 

menciptakan interaksi dua arah dengan sesamanya (Sadja’ah 2013:6). 

Komunikasi dalam hal ini mencakup dua komunikasi yaitu komunikasi verbal 

dan komunikasi nonverbal.  Komunikasi bukan hanya dari lisan saja tetapi juga 

dari tatapan mata, gerak tubuh, isyarat tangan dan lain sebagainya atau bisa 

disebut juga dengan komunikasi nonverbal, komunikasi nonverbal itulah yang 

menjadi penguat dalam melakukan komunikasi. Hal ini sesuai dengan 

pernyataan Sadja’ah (2013:11) bahwa sistem komunikasi hakikatnya terdiri 

dari tiga, yaitu sistem  komunikasi lisan, sistem komunikasi tulisan dan sistem 

komunikasi isyarat.  Komunikasi nonverbal merupakan semua isyarat yang 

bukan kata-kata. Menurut Samovar, dkk (dalam Mulyana, 2007:343), 

menyatakan bahwa komunikasi nonverbal mencakup semua rangsangan 
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(kecuali rangsangan verbal) dalam satu setting komunikasi, yang dihasilkan 

oleh individu, yang mempunyai pesan potensial bagi pengirim atau penerima.  

Anak autis memiliki kesulitan dalam hal mengungkapkan bahasa 

verbal. Hal ini sesuai dengan pernyataan Delphie (2009:23) bahwa hampir 

lebih dari separuh anak autistik tidak mampu berbicara. Anak autis 

menggunakan bahasa tubuh atau komunikasi nonverbal dari orang lain 

digunakan sebagai petunjuk untuk mengetahui sesuatu. Anak autis 

menggunakan tatapan mata, gerak tangan, dan gerak tubuh sebagai cara untuk 

mengungkapkan rasa sakit, bosan, senang, marah, bahkan mengungkapkan 

rasa sayangnya terhadap orang lain. Setiap anak autis mengungkapkan 

perasaan kepada orang lain dengan cara yang tidak sama karena setiap anak 

autis memiliki kemampuan komunikasi yang berbeda. Delphie (2009:37) 

menyatakan bahwa beberapa anak autistik mempunyai kemampuan berbahasa 

yang berbeda. 

Pada penelitian sebelumnya oleh Rukmini Rasyid, 2014 yang berjudul 

“Perilaku Komunikasi Nonverbal Anak Autis Dalam Proses Belajar di Sekolah 

Luar Biasa (SLB) Pembina Tingkat Provinsi Sulawesi Selatan di Kota 

Makassar”. Pada penelitian tersebut bertujuan untuk meneliti perilaku 

komunikasi nonverbal anak autis selama proses belajar dan mengetahui makna 

perilaku komunikasi nonverbal anak autis yang diperlihatkan selama proses 

belajar berlangsung, namun pada penilitian ini berbeda tujuannya yaitu 

meneliti tentang kemampuan komunikasi nonverbal pada anak autis, 

mengetahui kendala dari kemampuan komunikasi nonverbal dari anak autis 

serta mengetahui upaya untuk mengatasi kendala kemampuan komunikasi 
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nonverbal pada anak autis. Komunikasi nonverbal yang diteliti oleh penelitian 

sebelumnya yaitu komunikasi nonverbal kinetik dan haptik, kinetik yang 

mencakup ekspresi wajah, kontak mata, gerak tubuh dan isyarat tangan. 

Sedangkan pada penelitian ini akan meneliti komunikasi nonverbal pada anak 

autis tetapi fokus pada komunikasi nonverbal tipe kinetik mencakup gerak 

tubuh, ekspresi wajah dan tatapan mata dari anak autis. Objek yang di teliti 

pada penelitian sebelumnya yaitu anak autis di SLB Pembina Tingkat Provinsi 

Makassar yang berusia 3-15 tahun, sedangkan pada penelitian ini objek yang 

akan diteliti yaitu anak autis di SDN Punten 1 Batu yang berjumlah tiga anak. 

Berdasarkan observasi awal pada tanggal 31 Oktober 2017 di SDN 

Punten 1 Batu, sekolah tersebut telah menyelenggaraan sekolah inklusi sejak 

tahun 2014 sampai sekarang. Hasil wawancara dengan GPK dari kelas inklusi 

di SDN Punten 1 Batu yaitu terdapat satu kelas inklusi yang menampung 

beberapa anak berkebutuhan khusus yang terdiri dari berbagai macam 

kekhususan seperti autis, tunagrahita, tunadaksa dan slow learner. Anak autis 

di SDN Punten 1 Batu berjumlah tiga anak, satu anak yang duduk di kelas 

empat dan dua anak yang duduk di kelas enam. Masing-masing anak autis 

memiliki kelebihan dan kekurangan yang menjadikan anak autis di SDN 

Punten 1 Batu berbeda-beda. Anak autis tersebut memiliki kebiasaan yang 

beragam pula seperti berbicara sendiri dan tidak memperhatikan sekitar, seperti 

ketika dipanggil guru cenderung tidak memperhatikan, sehingga harus diulang-

ulang sampai anak tersebut dapat memperhatikan. GPK dalam menyampaikan 

materi pembelajaran harus menjelaskan berkali-kali agar anak tersebut dapat 

memahami materi pembelajaran. 
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Keberagaman kemampuan komunikasi dari setiap anak autis mebuat 

orang lain harus sabar menghadapinya dan mampu untuk mengerti yang 

mereka inginkan dan butuhkan. Anak autis cenderung menggunakan 

komunikasi nonverbal dalam kehidupan sehari-hari. Agar dapat berkomunikasi 

dengan anak autis, maka perlu mengerti maksud dari pesan nonverbal yang 

disampaikan oleh anak autis. Selain mengetahui kemampuan komunikasi 

nonverbal anak autis juga perlu mengetahui kendala apa yang mempengaruhi 

kemampuan komunikasi anak autis sehingga dapat diketahui upaya yang dapat 

dilakukan untuk membantu dalam kemampuan komunikasi nonverbal anak 

autis tersebut. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian 

yang berjudul “Analisis Kemampuan Komunikasi Nonverbal Pada Anak Autis 

di Sekolah Dasar Kota Batu”.  

B. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana kemampuan komunikasi nonverbal pada anak autis di SDN Punten 

1 Batu? 

2. Apa saja kendala dari kemampuan komunikasi nonverbal pada anak autis di 

SDN Punten 1 Batu? 

3. Bagaimana upaya untuk mengatasi kendala dari kemampuan komunikasi 

nonverbal pada anak autis di SDN Punten 1 Batu? 

C. Tujuan Penelitian 

1. Mendeskripsikan kemampuan komunikasi nonverbal pada anak autis di SDN 

Punten 1 Batu 

2. Mejelaskan kendala dari kemampuan komunikasi nonverbal pada anak autis di 

SDN Punten 1 Batu 
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3. Menjelaskan upaya untuk mengatasi kendala dari kemampuan komunikasi 

nonverbal pada anak autis di SDN Punten 1 Batu 

D. Manfaat Penelitian 

Secara teoritis, penelitian ini berguna untuk menambah pengetahuan 

dan memperluas wawasan peneliti Ilmu Komunikasi pada bidang komunikasi 

Noverbal pada anak berkebutuhan khusus. Secara praktis, penelitian ini dapat 

memberikan rekomendasi / gambaran bagi pembaca, terapis, dan khususnya 

orang tua dalam membina hubungan komunikasi yang baik dengan anaknya 

yang penyandang autis sehingga dapat membantu untuk mengembangkan diri 

secara optimal. 

Hasil tulisan ini diharpkan dapat memberikan manfaat, diantaranya 

sebagai berikut: 

1. Manfaat Teoritis  

Penelitian ini berguna untuk menambah pengetahuan serta memperluas 

wawasan peneliti pendidikan pada bidang komunikasi Noverbal pada anak 

autis 

2. Manfaat Praktis 

Penelitian ini dapat memberikan rekomendasi / gambaran bagi 

pembaca, pendidik, dan khususnya orang tua dalam membina hubungan 

komunikasi yang baik dengan anaknya yang penyandang autis sehingga dapat 

membantu untuk mengembangkan diri secara optimal. 
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E. Batasan Penelitian   

 Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan penelitian di atas maka 

penelitian ini akan dibatasi pada kemampuan komunikasi nonverbal pada anak 

autis adalah sebagai berikut: 

1. Penelitian ini dilaksanakan di SDN Punten 1 Batu 

2. Pelaksanaan penelitian pada semester genap tahun ajaran 2017/2018 

3. Komunikasi nonverbal tipe kinetik yang mencakup ekspresi wajah, kontak 

mata, dan gerak tubuh 

F. Definisi Operasional 

1. Kemampuan  

Kemampuan adalah suatu kecakapan dari seseorang untuk menguasai 

keahlian dalam melakukan beragam tugas dalam suatu pekerjaan atau suatu 

penilaian atas tindakan seseorang melalui pengalaman, pembelajaran atau 

latihan.  

2. Komunikasi  

Komunikasi adalah sebuah proses berinteraksi seseorang dengan orang 

lain, baik secara verbal, maupun nonverbal sehingga terjadinya pertukaran 

informasi. 

3. Komunikasi nonverbal 

Komunikasi nonverbal semua komunikasi yang bukan kata-kata 

melainkan melalui isyarat, seperti ekspresi wajah, kontak mata, dan gerak 

tubuh.  
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4. Autis

Autis merupakan suatu gangguan yang meliputi perilaku, interaksi 

sosial dan komunikasi.  


