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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Manusia merupakan mahluk sosial yang tidak bisa hidup sendiri 

dan membutuhkan orang lain di lingkungan sekitarnya. Dengan adanya 

orang lain manusia dapat berinteraksi dan saling bertukar informasi. Jika 

interaksi terjadi oleh dua orang maka akan ada dua pengetahuan yang 

didapatkan. Sehingga semakin banyak manusia melakukan interaksi 

dengan banyak manusia lainnya maka semakin banyak pengetahuan 

yang diperoleh. 

Kegiatan interaksi erat kaitannya dengan berkomunikasi. Ketika 

berinteraksi terjadi sebuah percakapan antara penyampai dan penerima 

pesan. Berkomunikasi dibutuhkan cara atau teknik komunikasi yang 

tepat atau sesuai. Seperti bahasa yang dipahami bersama yang artinya, 

antara penyampai pesan atau disebut juga dengan komunikator dan 

penerima pesan atau komunikan memahami komunikasi yang sama 

sehingga tidak terjadi kesalahan dalam memaknai pesan. Contohnya 

seperti menggunakan komunikasi verbal yaitu bahasa yang sama dan 

atau komunikasi non-verbal yaitu tanda-tanda atau syimbol yang di 

sepakati bersama. 

Komunikasi verbal dan non-verbal sulit untuk dipisahkan sebab 

keduanya saling berkaitan. Berkaitan memberi pengertian bahwa 

komunikasi verbal dan non-verbal saling melengkapi sehingga pesan 

yang di sampaikan mudah dimengerti dan efektif. Dijelaskan dalam 

Mulyana (2008:343) menurut Larry A. Samovar dan Richard E. Peter, 

komunikasi non-verbal mencakup semua rangsangan (kecuali 

rangsangan verbal) dalam suatu setting komunikasi, yang di hasilkan 

oleh individu dan penggunaan lingkungan oleh individu, yang 

mempunyai nilai pesan potensial bagi pengirim atau penerima. 

Penjelasan komunikasi non-verbal di atas menjelaskan bahwa perilaku 
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yang muncul dengan sengaja ataupun tidak sengaja merupakan bagian 

dari komunikasi. Secara tidak sadar kita memberikan banyak pesan yang 

mana pesan tersebut memiliki makna untuk orang lain. 

Banyak yang beranggapan bahwa komunikasi yang terjadi ketika 

berinteraksi dengan orang lain merupakan kegiatan yang sangat mudah. 

Mereka lupa bahwa banyak faktor-faktor yang mampu mempengaruhi 

sehingga komunikasi yang terjadi mengalami hambatan atau gangguan. 

Semuanya akan disadar ketika dimana pesan yang disampaikan tidak 

sesuai dengan apa yang diinginkan. Sehingga komunikasi yang 

berlangsung menjadi tidak efektif. 

Manusia yang terlahir normal mampu berinteraksi dengan orang 

lain dengan baik. Sehingga pesan yang disampaikan ketika 

berkomunikasi dapat dipahami oleh lawan bicaranya. Berbeda dengan 

orang-orang berkebutuhan khusus seperti Autis. Dimana mereka 

mengalami gangguan sosial dan gangguan komunikasi. Namun semua 

manusia yang lahir di Dunia memiliki kesempatan yang sama. 

Berkesempatan untuk melakukan interaksi dengan lingkungannya, 

mendapatkan pendidikan, dan melakukan segala hal yang dibutuhkan 

dalam kehidupannya. 

 

Gambar 1. Penjelasan tentang Autis 

Sumberhttps://www.kompasiana.com/lizarudy/hariautisme 

seduni2017_58cbe565f29673ce373e1551 

https://www.kompasiana.com/lizarudy/hariautisme%20seduni2017_58cbe565f29673ce373e1551
https://www.kompasiana.com/lizarudy/hariautisme%20seduni2017_58cbe565f29673ce373e1551
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Data diatas menjelaskan pengertian dari Autis Spectrum Disorder 

(ASD) atau biasa kita sebut dengan Autis. Anak Autis mengalami 

gangguan perkembangan nerobiologis sejak dari kandungan. Setelah 

mereka lahir gangguan tersebut berlanjut dan mempengaruhi interaksi 

sosial, komunikasi verbal dan non-verbal, dan aktivitas yang terbatas. Oleh 

sebab itu anak Autis membutuhkan penanganan sejak awal yang 

melibatkan orang tua dan orang-orang professional dalam bidang medis, 

psikologis, dan pendidikan. Penanganan sejak awal akan memberikan hasil 

yang positif seperti membantu anak Autis dalam beradaptasi pada 

lingkungan sehingga mampu berinteraksi dan belajar dengan masyarakat 

lainnya. 

Bidang pendidikan dalam melaksanakan penanganan dini pada 

anak Autis tidak hanya dilakukan di rumah. Namun Anak-anak Autis bisa 

mengikuti pendidikan di Sekolah untuk mendapatkan pengetahuan yang 

diberikan oleh orang-orang yang berkompeten dalam bidangnya. Anak 

Autis akan mendapatkan kurikulum yang sudah disesuaikan dengan 

kemampuan Anak Berkebutuhan Khusus (ABK). Kurikulum yang adaptif 

dengan kebutuhan anak dan dengan sistem yang berjenjang mereka akan 

diarahkan untuk bisa bersosialisasi dengan lingkungannya, serta mandiri 

sesuai dengan potensi yang dimilikinya. Sehingga anak-anak Autis siap 

masuk ke dunia masyarakat seperti lingkungan sekitar, pendidikan, dan 

dunia kerja. 

Pendidikan formal maupun non-formal, di dalamnya terjadi 

pembelajaran yang mana kegiatan tersebut terdiri dari aktifitas belajar. 

Pembelajaran bisa terjadi antara guru dengan murid atau murid dengan 

murid. Dalam penelitian ini akan dilakukan untuk kegiatan atau aktivitas 

belajar antara murid dengan murid pada sebuah kelas. Sehingga dapat 

diketahui jaringan yang terbentuk pada anak-anak Autis di dalam kelas 

tersebut. Pengertian aktifitas belajar diartikan oleh A.M (2005:96) adalah 

kegiatan pendidikan yang melibatkan fisik ataupun mental, sehingga bisa 

terbentuk pembelajaran yang efektif. 
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Pendidikan di Sekolah anak-anak Autis berbeda dengan Sekolah-

sekolah umum lainnya. Biasanya Sekolah umum lebih menonjolkan 

pendidikan teori dan keilmuan. Sedangkan untuk anak-anak Autis 

pendidikan yang diajarkan adalah kegiatan praktik secara langsung 

sehingga anak-anak mudah mengingat dan memahami kegiatan sehari-hari 

yang harus dilakukan. Seperti kelas Klasikal untuk anak-anak Autis yang 

mana anak-anak diajarkan untuk bersosialisasi dan berinteraksi dengan 

orang-orang di lingkungan sekitar. Karena interaksi dan bersosialisasi 

merupakan kegiatan sehari-hari yang wajib dilakukan mahluk hidup. 

Aktifitas belajar yang terjadi di dalam kelas dapat membentuk 

pola-pola atau jaringan komunikasi yang dimanfaatkan untuk keefektifan 

dalam penyampaian pesan atau informasi. Selain keefektifan dalam 

penyampaian pesan, interaksi pola-pola komunikasi juga berfungsi untuk 

memudahkan dalam mengambil sebuah keputusan pada kelompok. Sebab 

dijelaskan dalam Devito (1997:30) anggota kelompok dengan jumlah yang 

sedikit maka akan lebih efektif dalam mengambil atau menentukan sebuah 

keputusan. Oleh sebab itu penelitian ini meneliti bagaimana pola yang 

terbentuk pada aktifitas belajar kelas klasikal anak-anak Autis. Sehingga 

dapat mengetahui ciri-ciri atau karakteristik yang dapat membentuk 

beberapa klik-klik di dalam kelompok tersebut. 
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Gambar 2. Data Kelahiran Anak Autis di Indonesia 

Sumber https://lifestyle.okezone.com/read/2015/04/02/481/  

1128312/autismediindonesiaterusmenngkat 

 

Data di atas menjelaskan tentang peningkatan jumlah kelahiran 

anak-anak penderita Autis di Indonesia. Data tersebut didapatkan dari 

Badan Penelitian Statistik (BPS) sejak tahun 2010-2016. Dari data 

tersebut tercatat 140 ribu anak usia dibawah 17 tahun menyandang 

Autisme di Indonesia. Peningkatan jumlah kelahiran anak Autis juga 

dibenarkan oleh Mohamad Nelwansyah yaitu Direktur Eksekutif Rumah 

Autis, dikatakan bahwa Autisme di Indonesia meningkat dari awal tahun 

2000-an bersekala 1:1000 kelahiran (dari seribu kelahiran hanya satu yang 

menyandang autisme) meningkat menjadi 1,68:1000 (dari seribu kelahiran 

terdapat1,68 yang menyandang autisme) pada tahun 2008. 

Melihat fenomen peningkatan kelahiran anak-anak Autis, banyak 

Sekolah-sekolah yang berdiri dikhususkan untuk anak-anak yang 

memerlukan kebutuhan khusus seperti hambatan belajar, gangguan emosi, 

gangguan interaksi sosial, dan anak-anak Autis. Salah satunya adalah SLB 

Autis Laboratorium Universitas Negeri Malang atau biasa disebut dengan 

https://lifestyle.okezone.com/read/2015/04/02/481/%201128312/autismediindonesiaterusmenngkat
https://lifestyle.okezone.com/read/2015/04/02/481/%201128312/autismediindonesiaterusmenngkat
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SLB Autis Lab UM, dimana tempat peneliti akan melakukan 

penelitiannya. SLB Autis Lab UM memadukan kurikulum SD/TK/SLB 

dan kurikulum Autis dari luar negeri sebagai acuan dalam mendidik anak 

didiknya. Sekolah ini juga sudah berhasil membimbing 14 orang siswa 

sampai mampu mengikuti kelas inklusi di sekolah formal dalam kurun 

waktu 4 tahun. Untuk tercapainya ke 14 anak tersebut, SLB Autis Lab UM 

memiliki tenaga pengajar yang sebagian besar lulusan S1. Dengan 

beberapa alasan-alasan yang dijabarkan diatas membuat peneliti tertarik 

untuk melakukan penelitian di SLB Autis Lab UM. 

Alasan penelitian ini dilakukan adalah untuk mengidentifikasi 

struktur atau pola jaringan yang terbentuk pada interaksi kelompok anak-

anak Autis. Sehingga mampu menentukan dimensi pengaruh komunikasi 

seperti keakraban yang menyebabkan komunikasi antar anggota klik 

dalam kelompok tersebut. 

B. Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang di atas, dapat dirumuskan masalah 

penelitian adalah bagaimana pola jaringan komunikasi kelompok yang 

terbentuk dalam aktivitas belajar pada kelas klasikal anak-anak Autis di 

SLB Autis Laboratorium Universitas Negeri Malang? 

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

a. Tujuan penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah : 

Dari rumusan masalah dapat diketahui tujuan dari penelitian adalah 

untuk mengetahui pola jaringan komunikasi kelompok yang 

terbentuk dalam aktivitas belajar anak autis di SLB Autis 

Laboratorium Universitas Negeri Malang. 

b. Manfaat penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan penelitian diharapkan 

penelitian ilmiah ini dapat memberi manfaat seperti apa hasil dari 
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penelitian, hasil dari penelitian digunakan untuk apa, dan oleh siapa 

penelitian bisa digunakan. 

a) Manfaat Akademis

1. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat

pengetahuan dalam bidang komunikasi, khususnya dalam

bidang pola jaringan komunikasi dalam kelompok tertentu

seperti anak-anak Autis.

2. Untuk peneliti selanjutnya, diharapka penelitian ini dapat

dijadikan acuan dalam mengembangkan peelitian

selanjutnya serta menjadi tambahan informan penelitian

dalam memperoleh data yang reprentatif.

b) Manfaat Praktis

1. Manfaat untuk anak-anak Autis, penelitian ini diharapakan

dapat memberikan petunjuk bahwa komunikasi dalam

sebuah kelompok bisa membentuk berbagai pola jaringan

komunikasi menyesuaikan dengan hubungan atau keakraban

yang terjadi pada anak-anak Autis

2. Manfaat bagi masyarakat khususnya orang tua dan guru,

penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan

dalam mengidentifikasi struktur atau pola yang terbentuk

pada interaksi kelompok pada anak-anak Autis mampu

menentukan dimensi pengaruh komunikasi seperti

keakraban yang menyebabkan komunikasi antar anggota

klik dalam kelompok tersebut.

3. Manfaat bagi peneliti, penelitian ini dapat dijadikan sebagai

sarana untuk menambah pengetahuan khususnya dalam pola

jaringan komunikasi di dalam suatu kelompok tertentu.


