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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

A. Kajian Teori 

1. Kemampuan  

Kemampuan merupakan upaya seseorang dalam mencapai sesuatu 

yang dilalui baik melalui proses latihan atau pengalaman. Hal ini didukung 

dengan pernyataan Syafaruddin (2012:72) bahwa kemampuan adalah 

melakukan suatu tindakan melalui upaya yang sitematis dan rasional yang 

berakumulasi menjadi keterampilan seseorang yang menghasilkan kecerdasan 

intelektual dan fisik melalui proses, pengalaman, pendidikan serta latihan, 

sehingga dapat melakukan sesuatu dengan lebih bermutu dan bermanfaat. 

Sesuai dengan pendapat Robbins dan Judge (2008:57) yang meyatakan bahwa 

kemampuan merupakan sebuah teknisi atas apa yang dapat dilakukan 

seseorang. Menurut pendapat Halim (2017:331) yang menyatakan bahwa 

kemampuan adalah keterampilan menerapkan pengetahuan dari apapun yang 

dipelajari. 

Berdasarkan definisi kemampuan menurut para ahli, maka dapat 

disimpulkan bahwa kemampuan adalah suatu kecakapan dari seseorang untuk 

menguasai keahlian dalam melakukan beragam tugas dalam suatu pekerjaan. 

Kemampuan juga merupakan suatu penilaian atas tindakan seseorang melalui 

pengalaman, pembelajaran atau latihan.  

2. Komunikasi 

Komunikasi merupakan kegiatan yang bertujuan untuk bertukar 

informasi antara satu dengan yang lainnya, melalui komunikasi dapat terjadi 
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pertukaran informasi. Sesuai dengan Friske (2012:1) menyatakan bahwa 

komunikasi adalah salah satu dari aktivitas manusia yang dikenali semua orang 

namun sangat sedikit yang dapat mendefinisikannya secara memuaskan. 

Sedangkan menurut Wood (2013:3) komunikasi adalah sebuah proses 

sistematis dimana orang berinteraksi dengan dan melalui simbol untuk 

menciptakan dan menafsirkan makna. Santoso dan Setiansah (2010:3) juga 

berbendapat bahwa komunikasi merupakan sarana utama manusia sebagai 

makhluk sosial dalam membangun interaksi antar sesamanya. Menurut 

Liliweri (2007:4) komunikasi merupakan rangkaian proses pengalihan 

informasi dari satu orang kepada orang lain dengan maksud tertentu. 

Sedangkan menurut Mulyana (2007:66) komunikasi adalah penafsiran 

(interpretasi) atas pesan tersebut, baik disengaja ataupun tidak disengaja.  

Berdasarkan pernyataan-pernyataan di atas tentang pengertian dari 

komunikasi, maka dapat disimpulkan bahwa komunikasi adalah sebuah proses 

berinteraksi seseorang dengan orang lain, baik secara verbal, maupun 

nonverbal sehingga terjadinya pertukaran informasi.  

3. Komunikasi Nonverbal 

a. Pengertian komunikasi Nonverbal 

Komunikasi nonverbal digunakan oleh seseorang sebagai penguat 

dalam komunikasi yang sedang dilakukan karena komunikasi nonverbal 

disampaikan melalui gerak tubuh.  Hal ini sesuai dengan pendapat Mulyana 

(2007:343) menyatakan bahwa komunikasi nonverbal adalah semua isyarat 

yang bukan kata-kata. Sesuai dengan pendapat Wood (2012:112) yang 

menyatakan bahwa komunikasi non verbal adalah semua aspek komunikasi 

selain kata-kata itu sendiri. Hal tersebut juga sependapat dengan Nurudin 
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(2016:134) yang berpendapat bahwa komunikasi nonverbal adalah segala 

bentuk komunikasi tanpa menggunakan lambang-lambang verbal seperti kata-

kata baik melalui percakapan maupun tulisan.  

Berdasarkan pernyataan-pernyataan tentang pengertian komunikasi 

nonverbal dapat disimpulkan bahwa komunikasi nonverbal adalah semua 

komunikasi yang bukan kata-kata. Komunikasi nonverbal adalah komunikasi 

yang dilakukan melalui isyarat, seperti ekspresi wajah, kontak mata, dan gerak 

tubuh.  

b. Fungsi komunikasi nonverbal 

Komunikasi nonverbal tentunya mempunyai fungsi yang penting dalam 

kegiatan komunikasi. Fungsi komunikasi nonverbal menurut Nurudin 

(2016:134-138) ada tujuh yaitu (1) menekankan, (2) melengkapi, (3) 

menunjukkan kontra diksi, (4) mengatur, (5) mengurangi, (6) menghentikan, 

dan (7) melihat kejujuran.  Sesuai dengan pendapat Mulyana (2012:349-350) 

yang menyebutkan bahwa fungsi komunikasi nonverbal mencakup, a) dapat 

mengulangi perilaku verbal; b) memperteguh, menekankan dan melengkapi 

perilaku verbal; c) dapat menggantikan perilaku verbal; d) dapat meregulasi 

perilaku verbal; dan e) dapat bertentangan dengan perilaku verbal. Sedangkan 

fungsi komunikasi nonverbal menurut Daryanto (2014:173) adalah sebagai 

pelengkap dari pesan verbal dengan mengubah pesan verbal, misalnya seperti 

tersenyum untuk meunjukan rasa bahagia.  

Berdasarkan pendapat para ahli tentang fungsi dari komunikasi 

nonverbal maka dapat disimpulkan bahwa komunikasi nonverbal mempunyai 

fungsi yang sangat penting bagi komunikasi, baik untuk melengkapi, ataupun 

sebagai pengganti dari komunikasi nonverbal. Komunikasi nonverbal dapat 
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menunjang komunikasi yang dilakukan sehingga komunikasi akan semakin 

jelas. 

c. Tipe Komunikasi Nonverbal 

Beragam cara yang digunakan oleh seseorang untuk melakukan 

komunikasi nonverbal. Cara komunikasi nonverbal tersebut memiliki 

perbedaan yang menjadikan komunikasi nonverbal menjadi beragam dan 

dibagi menjadi beberapa tipe. Menurut Wood (2013:118-128) ada 9 tipe 

komunikasi nonverbal yakni, a) kinetik (kinestics) meliputi posisi tubuh dan 

gerakan tubuh, termasuk wajah; b) haptik (haptics); c) Penampilan fisik seperti 

jenis kelamin dan warna kulit; d) artefak; e) proksemis (proxemics); f) faktor 

lingkungan (environmental factors); g) kronemis (chronemics); h) parabahasa 

(paralaguage); dan i) keheningan (silence). Sesuai dengan pendapat Daryanto 

dan Raharjo (2016:169-170) yang menyatakan bahwa komunikasi nonverbal 

dibagi menjadi beberapa tipe yaitu: a) vocalics atau paralanguage; b) kinesics 

yang mencakup gerak tubuh, serta ekspresi wajah (facial expression); c) 

perilaku mata (eye behavior); d) lingkungan yang mencakup benda dan artifak; 

d) proxemics yang merupakan ruang dan teritori pribadi; e) haptics (sentuhan); 

f) penampilan fisik; g) chronemics (waktu); dan h) olfaction (bau).  

Berdasarkan pendapat para ahli tentang macam-macam dari 

komunikasi nonverbal maka dapat diketahui bahwa komunikasi nonverbal 

mempunyai beberapa tipe yang berbeda. Setiap tipenya memiliki fungsi yang 

penting bagi kelangsungan komunikasi nonverbal dengan seseorang. 

Komunikasi nonverbal mempunyai tipe-tipe diantaranya adalah kinetik, 

haptik, penampilan fisik, artefak, proksemis, lingkungan, kronemis, 

parabahasa, keheningan, serta olfaction (bau). 
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4. Anak Berkebutuhan Khusus 

Anak berkebutuhan khusus merupakan anak yang memiliki kekhususan 

baik kelebihan maupun kekurangan sehingga memerlukan penanganan khusus. 

Sesuai dengan pernyataan Wiyani (2014:17) yang menyatakan bahwa anak 

berkebutuhan khusus disebut juga heward, yaitu anak yang memiliki 

karakteristik khusus yang berbeda dengan anak pada umumnya tanpa selalu 

menunjukkan pada ketidakmampuan mental, emosi atau fisik. Sedangkan 

menurut Mangunsong (2009:3) anak berkebutuhan khusus adalah anak yang 

memerlukan pendidikan khusus dan pelayanan terkait jika memang menyadari 

akan potensi penuh kemanusiaan anak tersebut. Ramadhan (2012:10) juga 

berpendapat bahwa anak berkebutuhan khusus yang sering disingkat ABK 

merupakan anak yang memiliki perbedaan dengan rata-rata anak seusianya 

atau anak-anak pada umumnya. Selain itu Gunadi (2011:6) menyatakan bahwa 

anak berkebutuhan khusus merupakan anak yang terlahir ataupun tumbuh dan 

berkembang dengan berbagai kekurangan fisik, mental, maupun intelegensi.  

Berdasarkan pengertian dari anak berkebutuhan khusus diatas maka 

dapat disimpulkan bahwa anak berkebutuhan khusus adalah anak yang 

memiliki kekhususan baik secara mental, fisik atau emosi dan memerlukan 

bimbingan khusus. Bukan hanya anak yang memiliki kekurangan saja yang 

digolongkan anak berkebutuhan khusus, tetapi anak yang memiliki kelebihan 

juga termasuk anak berkebutuhan khusus. 

5. Jenis Anak Berkebutuhan Khusus  

Anak berkebutuhan khusus memiliki kehususan yang berbeda setiap 

anak, ada beberapa jenis anak berkebutuhan khusus yang telah diklasifikasikan 
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menurut jenisnya. Ramadhan (2012:11-32) menyebutkan bahwa jenis anak 

kebutuhan khusus ada sembilan yaitu tunarungu, tunagrahita, tunadaksa, 

tunawicara, autis, disleksia, disgrafia, ADD dan ADHD. Sedangkan menurut 

Mangunsong (2009:52-198) menyebutkan bahwa anak berkebutuhan khusus 

ada enam diantaranya adalah anak tunanetra, anak tunarungu, anak tunawicara, 

anak tunagrahita, anak autis, dan anak dengan kesulitan belajar.  

Berdasarkan klasifikasi atau jenis anak berkebutuhan khusus menurut 

para ahli di atas dapat disimpulkan bahwa anak berkebutuhan khusus sangat 

bermacam-macam. Klasifikasi dari anak berkebutuhan khusus diantaranya 

adalah tuna rungu, tunagrahita, tunanetra, tunawicara, tunadaksa, autis, 

disleksia, disgrafia,  ADD, ADHD, dan anak yang mengalami kesulitan belajar. 

6. Autis 

a. Pengertian Autis 

Autis merupakan gangguan yang menyebabkan anak memiliki 

kekurangan dalam perkembangan sosial, perilaku dan juga komunikasi. Hal ini 

sesuai dengan penyataan dari  Maulana (2007:17) yang menyatakan bahwa 

autisme menrupakan gangguan perkembangan yang berat pada anak, gangguan 

tersebut meliputi komunikasi, interaksi dan perilaku. Pernyataan tersebut 

sesuai dengan Sastry, dkk (2014:24) yang menyatakan bahwa autisme adalah 

anak yang mengalami kesulitan dalam berkomunikasi, dan berimajinasi, 

menghasilkan pola-pola aktivitas berulang dan sempit. Sedangkan Menurut 

Hasdianah (2013:64) autistik merupakan gangguan perkembangan yang 

mempengaruhi beberapa aspek bagaimana anak melihat dunia dan bagaimana 

belajar melalui pengalamannya. Sesuai dengan pernyataan  Delphie (2009:2) 

yang menyatakan bahwa anak autistik merupakan anak dengan hendaya 
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perkembangan atau developmental disorders. Kelainan yang sangat 

mempengaruhi diri anak dalam berbagai aspek lingkungan kehidupan dan 

pengalaman-pengalamannya. Selain itu Wiyani (2014:187) juga berpendapat 

bahwa anak dengan gangguan autisme adalah anak yang sibuk dengan 

urusannya sendiri daripada bersosialisai dengan orang lain disekitarnya. 

Priyatna (2010:2) menyatakan bahwa autis merupakan gangguan yang 

bermasalah pada interaksi sosial, komunikasi dan bermain imajinatif yang 

mulai muncul sejak anak berusia di bawah tiga tahun.  

Berdasarkan pernyataan para ahli tentang pengertian autis maka dapat 

disimpulkan bahwa autis merupakan suatu gangguan perkembangan yang 

meliputi perilaku, interaksi sosial dan komunikasi. Anak autis juga mengalami 

gangguan kurang dalam bersosialisasi, sehingga anak autis lebih suka untuk 

melakukan kegiatan secara menyendiri. 

b. Jenis Autis 

Autistik diklasifikasikan menjadi beberapa jenis yang setiap jenisnya 

memiliki perbedaan. Autis merupakan salah satu dari tipe gangguan 

perkembangan pervasif atau bisa disebut juga dengan PDD (Pervasive 

Developmental Disorders). Terdapat beberapa tipe PDD menurut Priyatna 

(2010:2-4) diantaranya yaitu, a) autisme; b) sindrom asperger; c) gangguan 

disintegrasi masa kanak-kanak; d) sindrom rett; dan e) pervasive development 

disorder- not otherwise specified (PDD-NOS). Sedangkan menurut Gunadi 

(2011:81) jenis gangguan spektrum autistik meliputi, a) gangguan autis; b) 

gangguan asperger; c) gangguan rett; d) gangguan disintegrasi; dan e) 

gangguan perkembangan pervasif. Sesuai dengan pendapat Hasdianah 

(2013:96) yang menyatakan bahwa PDD dikelompokkan menjadi dua yakni 
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Autistic Disorder dan PDDs non autistik, untuk PDDs non autistik dibagi lai 

menjadi beberapa jenis yaitu, a) Aspergers Syndrome (AS); b) PDD NOS; c) 

Fragile X Syndrome; d) Ret’s Syndrome; dan e) Childhood Disintegrative 

Syndrome. 

Berdasarkan pendapat para ahli tentang jenis dari autis, maka dapat 

simpulkan bahwa autis sendiri merupakan salah satu dari gangguan spektrum 

autistik. Spektrum autistik tersebut meliputi, gangguan autis, gangguan 

asperger, gangguan rett, gangguan disintegrasi dan yang terakhir adalah 

gangguan perkembangan pervasif. 

Pada penelitian ini yang menjadi subjek penelitian adalah anak autis 

yang tergolong pada gangguan PDD jenis autis. Pada gangguan autis itu sendiri 

terdapat beberapa gangguan yang meliputi komunikasi, perilaku, dan interaksi 

sosial. Keempat subjek penelitian termasuk ke dalam kelompok gangguan autis 

yang bermacam-macam dari yang ringan hingga berat. 

c. Penyebab Autis  

Autis merupakan gangguan perkembangan yang terjadi pada anak-

anak, terdapat berbagai penyebab yang menyebabkan seorang anak dapat 

mengalami gangguan autis. Terdapat delapan penyebab autisme menurut 

Wiyani (2014:196) diantaranya adalah  gangguan susunan saraf pusat, 

gangguan pada metabolisme (sistem pencernaan), peradangan dinding usus, 

faktor genetik, keracunan logam berat, pestisida,  obat-obatan, dan usia 

orangtua. Sastry dan Aguirre (2014:44-52) juga menyebutkan beberapa 

penyebabkan terjadinya autisme, diantaranya adalah faktor genetik, usia 

orangtua, sistem kekebalan tubuh, sistem Gastrointestinal (GI), dan stres 

kehamilan.  
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Berdasarkan pernyataan tentang penyebab terjadinya gangguan autis 

menurut para ahli di atas maka dapat disimpulkan bahwa memang banyak 

faktor-faktor yang dapat memicu terjadinya gangguan autis pada anak. Faktor 

penyebabnya dapat terjadi melalui berbagai faktor, baik faktor internal maupun 

faktor eksternal, seperti faktor genetik, usia orangtua, gangguan saraf dan 

metabolisme, stres kehamilan, sistem kekebalan tubuh, keracunan logam berat, 

dan juga obat-obatan yang dikonsumsi. 

d. Gangguan pada Autis 

Gangguan yang terjadi kepada anak yang mengalami autis akan terlihat. 

Anak yang tergolong autis akan memiliki gangguan yang khas, dan gangguan 

tersebut menjadi ciri khusus yang dapat membedakan anak yang mengalami 

autis dengan anak normal pada umumnya. Menurut Hasdianah (2013:67) 

gangguan autisme pada anak ditandai dengan tiga gangguan utama yaitu yang 

pertama gangguan perilaku, yang kedua yaitu interaksi sosial, dan yang ketiga 

yaitu komunikasi dan bahasa. Sastry dan Aguirre (2014:22-23) juga 

menyatakan bahwa terdapat tiga gangguan yang tejadi pada anak autis, 

diantaranya adalah interaksi sosial yakni anak autis tidak akan memahami 

perasaan dan emosi orang lain. Selanjutnya adalah gangguan komunikasi, 

dapat diketahui apabila anak tersebut mengalami gangguan autis ketika anak 

tidak mampu untuk memproduksi kata-kata yang bermakna dan tidak 

memahami perkataannya sendiri. terakhir adalah gangguan pada minat dan 

perilaku, anak yang mengalami autis akan cenderung menampilkan perilaku 

yang dipandang orang lain tidak biasa seperti gerakan tubuh yang berulan serta 

perilaku yang menarik perhatian misalnya tepuk tangan, serta anak dengan 

gangguan autis akan memiliki minat pada hal tertentu yang menurut orang lain 
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tidak biasa. Priyatna (2010:14-15) juga menyebutkan bahwa terdapat tiga 

gangguan pada anak autisme yaitu interaksi sosial dan perkawanan, 

komunikasi verbal dan nonverbal, serta rendahnya rasa tertarik pada aktivitas-

aktivitas atau permainan. 

Berdasarkan pernyataan tentang gangguan yang dialami anak autis 

menurut para ahli maka dapat disimpulkan bakwa memang anak autis memiliki 

gangguan pada interaksi sosial, komunikasi, dan perilaku. Hal-hal tersebut 

menjadi tidak biasa ketika dipandang orang lain, sehingga perilaku yang 

dilakukan oleh anak autis menjadi tidak biasa dan sangat tampak.  

e. Ciri-ciri gangguan pada autis  

Berdasarkan pada gangguan yang dialami oleh anak autis, setiap 

gangguan memiliki ciri-ciri yang menonjol yang dilakukan oleh anak autis. 

Ciri-ciri tersebut pada umumnya terjadi pada anak yang mengalami gangguan 

autis. Berikut ini merupakan ciri-ciri anak dengan gangguan autis menurut 

Hasdianah (2013:68-69) adalah perilaku, interaksi sosial dan komunikasi. Ciri-

ciri perilaku yang dilakukan oleh anak autis seperti tidak peduli terhadap 

lingkungan, perilaku tak terarah, kelekatan terhadap benda tertentu, rigid 

routine, tantrum, Obsessive-Compulsive Behavior,  dan terpukau terhadap 

benda yang berputar atau benda yang bergerak. Ciri-cri gangguan interaksi 

sosial pada anak autis yaitu tidak mau menatap mata, dipanggil tidak menoleh, 

ekspresi muka kurang hidup, suka bermain dengan dirinya sendiri, serta tidak 

memiliki empati atau tidak dapat merasakan apa yang dirasakan orang lain. 

Ciri-ciri gangguan komunikasi pada anak autis adalah terlambat berbicara, 

tidak ada usaha untuk berkomunikasi secara nonverbal dengan bahasa tubuh, 

meracau dengan bahasa yang tidak dipahami, membeo (echolalia), dan yang 
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terakhir adalah tidak dapat memahami pembicaraan orang lain. Sesuai dengan 

pendapat Yatim (2007:11) yang menyebutkan bahwa ciri-ciri anak mengalami 

gangguan autis yaitu seperti tidak peduli dengan lingkungan sosialnya, tidak 

bisa berinteraksi dengan normal dalam pergaulan sosialnya, perkembangan 

bicara dan bahasa tidak normal (penyakit kelainan mental pada anak), serta 

reaksi atau pengamatan terhadap lingkungan terbatas dan tidak padan. 

Berdasarkan pendapat para ahli diatas mengenai ciri-ciri anak yang 

mengalami gangguan autis sangat beragam. Setiap anak autis memiliki ciri-ciri 

yang tidak selalu sama, tetapi secara garis besar ciri-ciri yang dialami anak 

penderita autis yaitu meliputi sering mengabaikan lingkungan sekitar dan 

bersikap tidak peduli dengan lingkungannya, kurang mampu dalam 

berinteraksi dengan orang lain sehingga sering menyendiri dan asik dengan 

dunianya sendiri, serta memiliki kekurangan dalam hal berkomunikasi baik 

dari komunikasi verbal maupun komunikasi nonverbal. 

7. Hubungan Komunikasi Nonverbal dengan Autis 

Anak autis mengalami gangguan yang salah satunya adalah gangguan 

komunikasi. Anak autis mengalami kesulitan dalam mengungkapkan kata-

kata, sehingga anak autis menjadikan komunikasi nonverbal sebagai 

komunikasi yang digunakan dengan orang lain selain komunikasi verbal. 

Berdasarkan penelitian dari Rasyid (2014) menyatakan bahwa komunikasi 

nonverbal dominan digunakan oleh anak autis dalam berinteraksi dengan 

lingkungannya. Sesuai dengan pernyataan Duli (2015) yang menyatakan 

bahwa anak autis mengalami gangguan komunikasi, sehingga dalam 

melakukan komunikasi dengan orang lain anak autis menggunakan ekspresi 
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wajah, kontak mata, gerak tubuh dan haptika (sentuhan) untuk menujukkan 

keinginannya dan berinteraksi.  

Berdasarkan hasil penelitian dari para ahli tersebut maka dapat 

disimpulkan bahwa dalam kemampuan berkomunikasi anak autis memiliki 

kekurangan sehingga akan lebih mudah dipahami dan lebih menarik perhatian 

dari anak autis. Apabila komunikasi yang digunakan adalah komunikasi 

nonverbal, selain untuk menarik perhatian dari anak autis, komunikasi 

nonverbal khususnya yang tipe kinetik (kontak mata, ekspresi wajah dan gerak 

tubuh) juga dapat menjadi pengganti dari suatu kata yang ingin disampaikan 

kepada anak autis.  

B. Kajian Penelitian yang Relevan 

Penelitian 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”. Hasil dari 

penelitian tersebut adalah dari kelima subjek anak autis yang telah diteiti maka 

dapat diketahui bahwa kelima anak autis tersebut memiliki tingkatan autis yang 

berbeda-beda. Dalam proses pembelajaran diketahui makna dari komunikasi 

nonverbal yang dilakukan oleh kelima anak autis di Sekolah Luar Biasa (SLB) 

Pembina Tingkat Provinsi Sulawesi Selatan di Kota Makassar. 

Terdapat beberapa persaman serta perbedaan penelitian tersebut 

dengan penelitian ini. 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 
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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 nonverbal pada anak autis di SDN Punten 1 Batu.  

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, dan haptik yang mencakup 

sentuhan. Sedangkan pada penelitian ini akan meneliti komunikasi nonverbal 

pada anak autis tetapi fokus pada komunikasi nonverbal tipe kinetik mencakup 

gerak tubuh, ekspresi wajah dan kontak mata dari anak autis. Subjek yang 

diteliti pada penelitian sebelumnya yaitu anak autis di SLB Pembina Tingkat 

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

subjek yang akan diteliti yaitu anak autis dan juga GPK khusus di SDN Punten 

1 Batu yang berjumlah tiga anak autis yang duduk di kelas enam dan juga GPK 

khusus yang berjumlah dua orang. 

Penelitian terdahulu oleh Prisca Oktavia Della (2014) yang berjudul 

“Penerapan Metode Komunikasi Non Verbal yang Dilakukan Guru Pada Anak-

Anak Autis di Yayasan Pelita Bunda Therapy Center Samarinda”. Hasil dari 

penelitian tersebut adalah bahwa Komunikasi non verbal pada Paralanguage, 

penerapannya bahwa apabila terapis marah terapis harus mampu 

mengendalikan diri untuk menekan intonasi suaranya & menyesuaikan dengan 

kondisi anak karena setiap anak memiliki kekurangan yang berbeda-beda. 

Intonasi suara yang dilakukan guru terhadap anak-anak autis harus ada 
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penekanan nada bicara yang jelas dan pembicaraan harus dilakukan lebih dari 

1 kali.  

Terdapat adanya persamaan dan perbedaan antara penelitian Prisca 

dengan penelitian ini. Persamaannya yaitu sama-sama meneliti tentang anak 

autis, selain itu juga sama meneliti tentang komunikasi nonverbal tipe kinetik 

yang meliputi ekspresi wajah, gerak tubuh dan kontak mata. Perbedaan antara 

penelitian Prisca dengan penelitian ini adalah dalam penelitian Priska memiliki 

tujuan untuk memahami proses komunikasi non verbal yang dilakukan guru 

terhadap anak autis di Yayasan Pelita Bunda Therapy Center Samarinda, 

sedangkan dalam penelitian ini bertujuan untuk meneliti tentang kemampuan 

komunikasi nonverbal pada anak autis, mengetahui kendala dari kemampuan 

komunikasi nonverbal dari anak autis serta mengetahui upaya yang dilakukan 

guru untuk mengatasi kendala dalam kemampuan komunikasi nonverbal pada 

anak autis di SDN Punten 1 Batu.  

Perbedaan yang lainnya yaitu pada penelitian Prisca dilaksanakan di 

Yayasan Pelita Bunda Therapy Center Samarinda, sedangkan pada penelitian 

ini dilaksanakan di SDN Punten 1 Batu. Subjek penelitian juga juga berbeda, 

pada penelitian Prisca memilih guru atau terapis sebagai subjek, namun 

penelitian ini memilih anak autis dan juga GPK khusus sebagai subjek 

penelitian.  
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C. Kerangka Pikir

 

 Gambar 2.1 Kerangka Pikir 

Gangguan Spektrum Autistik 

1. Mendeskripsikan kemampuan komunikasi nonverbal pada anak

autis di SDN Punten 1 Batu

2. Menjelaskan kendala dari kemampuan komunikasi nonverbal

pada anak autis di SDN Punten 1 Batu

3. Menjelaskan upaya untuk mengatasi kendala dari kemampuan

komunikasi nonverbal pada anak autis di SDN Punten 1 Batu

 Jenis penelitian kualitatif

 Pendekatan penelitian deskriptif

 Lokasi penelitian SDN Punten 1 Batu

 Subjek penelitian anak autis di SDN Punten

1 Batu

Ekspresi 

wajah 

Kontak 

mata 

Gerak tubuh 

Nonverbal Verbal 

Gangguan Interaksi 

Sosial 

Gangguan 

Komunikasi 

Gangguan 

Perilaku 

Gangguan 

Rett 

Gangguan 

Disintegrasi 

Gangguan 

Perkembangan 

Pervasif 

Gangguan 

Autis 

Gangguan 

Asperger 

Tipe Kinetik 


