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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Macam-macam Asumsi Tentang Komunikasi  

Manusia sebagai mahluk sosial yang hidup dalam kelompok, 

orgaisasi, dan masyarakat, tidak dapat lepas dengan kegiatan 

berinteraksi. Setiap interaksi yang dilakukan terdapat perilaku 

komunikasi untuk saling memenuhi kebutuhan sebagai individu di 

dalam sebuah kelompok. Dalam komunikasi tersebut terdapat pesan 

berupa verbal atau disebut juga dengan tulisan dan suara dan atau non-

verbal bisa disebut juga dengan gestur tubuh, raut muka, dan lain 

sebagainya, yang disampaikan dan diterima oleh pelaku komunikasi 

(komunikator dan komunikan). Oleh karena itu manusia tidak bisa 

menghindari komunikasi di dalam kehidupannya. 

Mendefinisikan komunikasi secara tunggal sangat sulit sebab 

komunikasi merupakan kosakata umum sehingga sulit untuk dijadikan 

sebuah definisi ilmiah. Dijelaskan dalam Mulyana (2008:45)  

komunikasi adalah topik yang sering dibicarakan, tidak hanya ilmuan 

komunikasi namun kalangan awam juga, sehingga komunikasi 

memiliki banyak arti. Sehingga beberapa ahli komunikasi memberikan 

beberapa dimensi untuk dapat mendefinisikan komunikasi sesuai 

dengan tujuan dari komunikasi tersebut. Dijelaskan dalam Liliweri 

(2011:34) pengertian komunikasi pertama kali hanya berlandaskan 

pada etimologi kata komunikasi secara filosofis. Komunikasi yang 

hanya diartikan dalam satu kata Komunikasi yaitu sebagai proses untuk 

menyatukan sejumlah orang. Oleh karena itu setiap ilmuan komunikasi 

memiliki landasan atau pandangan tersendiri untuk mendefinisikan 

komunikasi. Dalam DeVito (1997:23) menjelaskan beberapa 

pandangan dalam mendefinisikan komunikasi menurut versinya yaitu : 
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1. Komunikasi merupakan tindakan satu orang atau lebih 

Komunikasi yang dilakukan oleh satu orang dalam konteks 

komunikasi disebut dengan Intrapersonal. Sedangkan komunikasi 

yang dilakukan oleh dua orang atau lebih disebut dengan 

komunikasi Interpersonal, komunikasi kelompok, komunikasi 

organisasi, dan konteks komunikasi makro lainnya 

2. Gangguan dalam komunikasi 

Dalam menyampaikan pesan bisa terjadi gangguan atau dalam 

komunikasi disebut dengan Noise. Gangguan tersebut bisa berasal 

dari diri sendiri atau dari luar. Gangguan berasal dari diri sendiri 

misalnya ketika kita merasa tidak nyaman berkomunikasi dengan 

orang tersebut, maka pesan tidak akan tersampaikan dengan 

efektif. Sama dengan anak yang terlahir autis juga mengalami 

gangguan komunikasi yang berasal dari diri sendiri. Kemudian 

gangguan yang berasal dari luar misalnya saat berinteraksi berada 

di ruangan yang sangat ricuh, sehingga pesan tidak tersampaikan 

karena konsentrasi yang terpecah. 

3. Komunikasi terjadi dalam suatu konteks 

Setiap komunikasi yang terjadi maka ada tujuan dari komunikasi 

tersebut. Oleh karena itu terdapat beberapa konteks komunikasi 

yang disepakati oleh para teoritis komunikasi. Konteks komunikasi 

terdiri dari yang paling kecil yaitu komunikasi intrapersonal 

sampai konteks yang paling luas yaitu komunikasi massa. 

4. Umpan balik 

Komunikasi yang terjadi maka terdapat aksi-reaksi dalam interaksi 

tersebut. Misalnya seperti tanggapan, perubahan sikap, dan lain 

sebagainya. Aksi-reaksi itu yang dimaksud dengan umpan balik 

dari komunikasi. 

Interaksi yang terjadi dalam masyarakat menjelaskan bahwa pesan 

sengaja disampaikan dan terbatas antara penyampai pesan dengan 
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penerima pesan. Keterbatasan tersebut menjadikan orang-orang yang 

berada disekitar mereka tidak termasuk dalam kegiatan komunikasi. 

Oleh karena itu pesan tersampaikan dalam lingkup perkumpulan 

individu atau biasa kita sebut dengan kelompok. Sebab dalam Mulyana 

(2008:62-63) Stephen W. Littlejohn mendefinisikan komunikasi 

dengan tiga pandangan yaitu komunikasi harus terbatas oleh pesan 

yang sengaja diarahkan untuk orang lain dan diterima oleh orang 

tersebut; kedua komunikasi harus mencakup perilaku manusia yang 

memiliki makna untuk penerima pesan; ketiga komunikasi mencakup 

pesan yang sengaja dikirim. Komunikasi sebagai interaksi, berkaitan 

dengan manusia sebagai mahluk hidup yang sangat dinamis. Tidak 

bisa selalu maju kedepan atau naik ke atas bahkan sebaliknya. Hal 

tersebut disebabkan banyak faktor yang mempengaruhi perubahan 

sikap dan perilaku manusia setiap saat. Seperti keadaan lingkungan, 

perasaan, dan lain sebagainya. 

Seperti dalam Mulyana (2008:67) Jhon R Wenburgh dan William 

W Wilmot, serta Kenneth K Sereno dan Edward M Boaken 

membentuk konseptualisasi sebagai rangkaian konsep untuk 

memudahkan dalam memahami komunikasi : 

1. Komunikasi sebagai tindakan satu arah 

Alasan manusia berinteraksi adalah untuk mendapatkan dan 

memberikan informasi. Dari alasan tersebut diharapkan ada efek 

yang timbul antara komunikator dengan komunikan. Sebab dalam 

Mulyana (2008:67) terjadi perubahan sikap terhadap komunikan 

sebagai efek dari komunikasi dalam penyampaian pesan dari 

seseorang kepada orang lain atau kelompok dengan tatap muka 

(berkomunikasi secara langsung) atau dengan media seperti radio, 

koran, dan sebagainya (berkomunikasi secara tidak langsung). 

Komunikasi sebagai tindakan satu arah sebenarnya sudah tidak 

efektif. Karena saat ini komunikasi secara langsung maupun secara 

tidak langsung cenderung terjadi dua arah (Interaktif). Namun 
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pemahaman komunikai satu arah masih bisa dibenarkan dalam 

komunikasi yang terjadi ketika berpidato, yang tidak ada sesi tanya 

jawab. 

2. Komunikasi sebagai interaksi 

Komunikasi yang terjadi dalam individu maupun kelompok 

memiliki tujuan yang diinginkan yaitu saling mempengaruhi. 

Terdapatnya pengaruh maka pesan yang disampaikan dalam 

komunikasi terjadi sebuah efek yang disebabkan dari pelaku 

komunikasi. Sebab dalam Mulyana (2008:72) komunikasi sebagai 

interaksi merupakan pemahaman komunikasi yang mampu 

memberikan sebab-akibat atau aksi-reaksi. Komunikasi bisa saling 

mempengaruhi antara komunikator dengan komunikan dan 

sebaliknya. Sehingga dalam komunikasi terdapat umpan balik yang 

menjadikan komunikasi tersebut sebagai interaksi antar individu 

maupun kelompok. 

3. Komunikasi sebagai transaksi 

Komunikasi sebagai transaksi adalah respon non-verbal seseorang 

ketika mendengarkan lawan bicaranya menyampaikan pesan. 

Misalnya seperti anggukan kepala, megerutkan dahi, dan 

sebagainya. Respon tersebut merupakan spontanitas yang terjadi 

kepada orang-orang yang terlibat dalam komunikasi. 

Penyampaian pesan antara komunikator dengan komunikan bisa 

terjadi hal yang tidak terduga sehingga pesan tidak tersampaikan 

dengan benar. Jika pesan tersebut mengalami gangguan dalam proses 

pengiriman akan terjadi kesalah pahaman, bahkan bisa saja pesan tidak 

tersampaikan. Oleh karena itu dibentuknya beberapa elemen agar 

memudahkan dalam memprediksi pada bagian mana yang dapat 

membuat pesan tersebut tidak tersampaikan dengan benar. Sehingga 

mampu diperbaiki dan mengantisipasi kerusakan dalam penyampaian 

pesan. Seperti dijelaskan oleh DeVito (1997:27-28) terdapat beberapa 
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elemen yang memungkinkan pesan tersampaikan dengan baik atau 

sebaliknya : 

1. Sumber – Penerima  

Dalam berkomunikasi unsur utama yang diperlukan adalah 

manusia sebagai sumber dan penerima pesan. Manusia melakkan 

interaksi tidak lain karena membutuhkan orang lain untuk 

sosialisasi dan interaksi di masyarakat agar tetap hidup. Sebab 

dalam DeVito (1997:27) orang yang terlibat dalam kegiatan 

komunikasi dijadikan sebagai sumber dan penerima sebuah pesan. 

Ketika menyampaikan pesan dengan berbicara, tulisan, gerak 

tubuh, dan lain sebagainya kemudian menerima pesan dengan 

mendengar, membaca, dan sebagainya.  

2. Enkoding – Decoding  

Tujuan adanya komunikasi dalam interaksi dalam masyarakat 

adalah pengiriman dan penerimaan pesan. Pesan merupakan tujuan 

utama dari interaksi. Dijelaskan dalam Liliweri (2011:39) pesan 

yang disampaikan pembicara dengan ucapan dan tulisan dipahami 

dalam Ilmu Komunikasi disebut Encoder. Penerima pesan dengan 

mendengarkan ataupun membaca disebut Decoder. 

3. Kompetensi Komunikasi 

Manusia sejak lahir merupakan mahluk sosial yang tidak bisa 

hidup tanpa orang lain. Manusia selalu hidup dalam kelompok-

kelompok yang ada di dalam masyarakat. Dengan adanya 

kelompok-kelompok tersebut manusia belajar untuk berkomunikasi 

agar sesuai dengan keadaan yang sedang terjadi. Sebab dalam 

DeVito (1997:27) memahami kompetensi komunikasi sebagai 

kemampuan individu dalam melakukan komunikasi dengan efektif. 

Kemampuan tersebut disesuaikan dengan pemahaman individu 

dalam penggunaan kontent, bentuk pesan, dan tata cara 

menyampaikan pesan yang sesuai untuk konteks komunikasi. 
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4. Pesan dan Saluran 

Pesan merupakan gagasan, perasaan, pemikiran, dari komunikasi 

yang dilakukan manusia dalam berinteraksi. Seringkali manusia 

tidak sadar bahwa apa yang sedang dilakukan merupakan pesan 

yang dapat dimaknai oleh orang lain. Sebab dalam DeVito 

(1997:28) pemahaman pesan ada dua yaitu pesan verbal dan pesan 

non-verbal. Pesan verbal berupa ucapan dan tulisan, pesan non-

verbal berupa simbol seperti gerak tubuh, mimik wajah, perilaku, 

dan lain sebagainya. 

Pesan membutuhkan media agar pesan tersebut sampai kepada 

penerima sesuai dengan keinginan penyampai pesan atau bisa 

disebut juga dengan sumber, bisa disebut dengan saluran. Pesan 

tersampaikan membutuhkan lebih dari satu saluran. Seperti saluran 

suara yaitu berbicara dan mendengarkan, saluran visual yaitu 

menyampaikan dan menerima isyarat, saluran olfaktori yaitu 

memancarkan dan menerima bau-bauan, dan saluran taktik yaitu 

sentuhan.  

5. Gangguan 

Setiap kali melakukan komunikasi pasti terdapat gangguan yang 

bisa saja mempengaruhi pesan sehingga tidak tersampaikan dengan 

benar. Gangguan bisa terjadi dari berbagai aspek seperti gangguan 

fisik yaitu gangguan yang dilakukan orang lain, psikolgis yaitu 

gangguan yang berasal dari diri sendiri seperti pemikiran yang 

sudah ada dalam diri, dan semantik yaitu gangguan ketika 

perbedaan dalam memaknai sebuah pesan. 

B. Konteks-konteks Komunikasi 

Kegiatan sehari-hari manusia tidak dapat lepas dari komunikasi. Di 

dalam komunikasi terdapat pesan yang merupakan tujuan utama 

terjadinya interaksi. Sifat manusia yang selalu ingin tahu 

mengakibatkan tidak terputusnya interaksi yang terjadi setiap individu 

atau kelompok. Salah satu cara mendapatkan informasi adalah dengan 
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berkomunikasi. Sebab dijelaskan Soyomukti (2012:55) ilmu 

komunikasi adalah ilmu yang mempelajari tentang kegiatan manusia 

dalam melakukan pertukaran pesan maupun informasi untuk 

mendapatkan pengetahuan yang lebih luas. 

Sebuah pesan yang tersampaikan memiliki tujuan yang berbeda-

beda. Hal tersebut disebabkan karena terdapat perbedan dari penerima 

pesan, bentuk pesan, saluran yang digunakan, dan efek yang 

ditimbulkan. Oleh karena itu komunikasi terbagi ke dalam beberapa 

konteks atau level komunikasi. Seperti yang dijelaskan DeVito 

(1997:24) komunikasi memiliki beberapa konteks dari mikro seperti 

komunikasi Intrapersonal, komunikasi inter-personal, komunikasi 

kelompok, komunikasi organisasi, dan konteks komunikasi yang 

paling luas makro yaitu komunikasi massa.  

1. Komunikasi Intrapersonal 

Komunikasi interpersonal merupakan komunikasi dasar yang harus 

dikuasai manusia agar mampu memahami konteks komunikasi 

lainnya. Konteks komunikasi interpersonal merupakan percakapan 

internal dengan diri sendiri seperti membayangkan, 

mempresepsikan, dan menyelesaikan masalah. Dengan adanya 

komunikasi intrapersonal manusia bisa menilai dirinya sendiri 

sebelum menilai orang lain. Contohnya seperti ketika kita akan 

melakukan sesuatu, secara tidak sadar kita merencanakan dan 

berkomunikasi dengan diri sendiri untuk merencanakan langkah-

langkah apa yang harus dilakukan untuk mencapai kegiatan 

tersebut.  

2. Komunikasi Interpersonal 

Komunikasi interpersonal atau komunikasi antarpribadi banyak 

dijelaskan oleh para ahli teori komunikasi. Sebab dijelaskan Wood 

(2013:13) mengutip dari Duck & Wood, 1995: Wood & Duck, 

1995a 1995b, 2006  para ahli dalam komunikasi interpersonal 

mempelajari dan meneliti bagaimana komunikasi menciptakan dan 
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mempertahankan hubungan serta bagaimana pasangan 

berkomunikasi untuk mengatasi tantangan normal sampai luar 

biasa dalam mempertahankan keintiman sepanjang waktu. Salah 

satunya yaitu mendefinisikan komunikasi antarpribadi sebagai 

komunikasi antara dua orang yang memiliki hubungan yang jelas. 

Seperti percakapan antara anak dengan Ayah. 

Komunikasi antarpribadi terjalin ketika dua orang yang memiliki 

hubungan yang sangat dekat dan erat. Contohnya seperti pasangan 

suami dan istri yang saling berinteraksi untuk menjalin hubungan 

yang langgeng. Dijelaskan dalam Liliweri (2011:209) komunikasi 

interpersonal hanya melibatkan dua atau tiga orang yang memiliki 

kedekatan fisik dan komunikasi yang terjalin sangat cepat. 

Tujuan dari komunikasi Interpersonal adalah untuk saling 

mengenal satu sama lain dan mempererat hubungan yang sudah 

terjalin, saling mempengaruhi dalam sebuah hubungan, dan 

kegiatan yang menjadikan pasangan lebih dekat dan interaktif. 

3. Komunikasi kelompok 

Sejak lahir manusia hidup dengan beberapa kelompok-kelompok 

kecil di masyarakat. Komunikasi kelompok adalah komunikasi 

yang terjadi di dalam kelompok kecil. Sebab dalam Liliweri 

(2011:211) kelompok kecil memiliki jumlah 4-20  orang, dan 

kelompok besar 20-50 orang. Komunikasi kelompok biasanya 

memiliki anggota yang tidak banyak karena komunikasi kelompok 

berinteraksi dengan tatap muka secara langsung. Tujuan dari 

komunikasi kelompok adalah berbagi informasi, mengembangkan 

gagasan, memecahkan masalah dan saling membantu. 

4. Komunikasi Organisasi 

Komunikasi organisasi berhubungan erat dengan komunikasi 

kelompok. Sebuah organisasi berdiri karena di dalamnya terbentuk 

beberapa kelompok yang berfungsi untuk mencapai tujuan dari 

organisasi. Seperti dijelaskan Wiryano dalam Romli (2014:02) 



16 
 

pengiriman dan penerimaan berbagai pesan organisasi dalam 

kelompok formal maupun informal dari suatu organisasi.  

Meskipun memiliki keterkaitan yang erat, komunikasi kelompok 

dan komunikasi organisasi merupakan konteks komunikasi yang 

berbeda. Sebab menurut Deddy Mulyana dalam Masmuh (2010:06) 

komunikasi organisasi terjadi dalam suatu jaringan yang lebih 

besar dari pada komunikasi kelompok. Perbedaan komunikasi 

organisasi dengan konteks komunikasi lainnya adalah komunikasi 

organisasi mampu mencakup komunikasi yang ada di dalam dan 

lingkungan organisasi. Beberapa jenis komunikasi yang bisa 

digunakan seperti komunikasi interpersonal yang terjadi antara 

atasan dengan bawahan, komunikasi di depan masa, dan 

komunikasi kelompok yang terjadi pada kelompok-kelompok kecil 

atau biasa di sebut bagian-bagian dalam organisasi yang sesuai 

dengan kemampuan individunya. 

Tujuan dari komunikasi organisasi adalah untuk meningkatkan 

produktivitas sebuah organisasi, meningkatkan semangat kerja para 

anggota organisasi, meyakinkan relasi atau masyarakat disekitar 

organisasi untuk menjaga hubungan baik, dan yang berhubungan 

dengan komunikasi untuk mempertahankan sebuah organisasi. 

5. Komunikasi Publik 

Komunikasi publik adalah komunikasi yang terjadi antara 

pembicara dengan khalayak luas. Dikatakan khalayak karena 

jumlah pendengar atau komunikan yang sangat banyak dan luas. 

Contoh dari komunikasi publik adalah pidato, ceramah, kuliah 

umum, dan lain sebagainya.  

Ciri utama dari komunikasi publik adalah komunikasi yang bersifat 

satu arah, tidak ada interaksi yang terjadi antara komunikator 

dengan komunikan. Namun seberjalannya waktu komunikasi 

publik juga menggunakan komunikasi dua arah karena saat ini 

dibentuk sesi tanya-jawab. Tujuan dari komunikasi publik adalah 
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untuk memberi informasi kepada khalayak, meyakinkan khalayak, 

dan menghibur khalayak. 

6. Komunikasi Antarbudaya 

Komunikasi antarbudaya merupakan interaksi yang terjadi antar 

individu atau kelompok yang memiliki kultur yang berbeda. 

Dijelaskan DeVito (1997:479) kultur adalah gaya hidup suatu 

kelompok masyarakat yang terbentuk dari nilai-nilai, kepercayaan, 

dan cara berinteraksi. Oleh karena itu budaya tidak bisa terbentuk 

dalam setiap individu, sehingga dibutuhkan wadah atau bisa kita 

sebut dengan kelompok untuk budaya tersebut agar bisa 

berkembang.  

Interaksi yang terjadi dalam kultur yang berbeda dapat 

mengakibatkan tercampurnya dua atau lebih budaya yang bisa 

menciptakan sebuah budaya baru. Oleh karena itu dibutuhkannya 

enkulturasi yaitu pewarisan budaya dari generasi ke generasi 

selanjutnya, agar budaya kelompok tersebut tidak hilang. 

Indonesia dengan Negara kepulauan banyak memiliki keragaman 

budaya disetiap sudut daerah. Bayangkan luasnya daratan di dunia 

yang memiliki berbagai macam budaya yang berbeda-beda. Berapa 

banyak budaya yang harus dipahami agar saling megerti 

komunikasi antar individu dengan latar belakang budaya yang 

berbeda. Memahami komunikasi antarbudaya terdapat beberapa 

kesulitan seperti Etnosentrisme yaitu menganggap budaya diri 

sendiri lebih baik dari budaya orang lain. Kedua adalah 

Mindfulness atau kesadaran yaitu dimana kita bisa berpikir secara 

rasional menilai Kultur orang lain. Terakhir adalah Mindlessness 

atau tidak sadar yaitu keadaan dimana tanpa sadar kita 

menganggap rendah atau tidak mau berinteraksi dengan orang-

orang yang memiliki Kultur yang bereda dengan kita. 

Tujuan dari komunikasi antarbudaya adalah untuk mengenal 

Kultur yang kita miliki kepada orang yang memiliki Kultur 
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berbeda, melakukan hubungan atau berinteraksi dengan berbagai 

Kultur yang berbeda untuk saling memahami, mempengaruhi 

orang lain untuk mengikuti kultur kita, dan saling membantu 

meskipun memiliki perbedaan untuk menyadarkan bahwa setiap 

Kultur yang dimiliki adalah untuk memberikan kebaikan dari 

pandangan yang berbeda. 

7. Komunikasi Massa 

Komunikasi massa adalah komunikasi yang menggunakan media 

massa sebagai perantara untuk menyampaikan pesan kepada 

khalayak dengan jumlah yang besar dan mampu menjangkau 

dimana saja. Sebab disebutkan Soyomukti (2010:191) komunikasi 

masa adalah komunikasi yang memanfaatkan media massa sebagai 

alat yang digunakan untuk berkomunikasi. Media yang digunakan 

dalam komunikasi massa adalah televisi, radio, dan media massa 

lainnya. 

Tujuan dari komunikasi massa adalah memberikan pengaruh 

kepada masyarakat banyak berupa feedback tanpa harus bertatap 

muka secara langsung. Pengaruh tersebut bisa terjadi secara 

serentak dengan jumlah khalayak yang banyak. 

Berbagai macam konteks komunikasi yang di jelaskan dalam 

paragraf sebelumnya, peneliti fokus dengan konteks komunikasi 

kelompok untuk penelitiannya. Alasannya karena penelitian ini 

ditujukan untuk anak-anak autis yang sedang melakukan aktivitas 

belajar di dalam kelas. Oleh karena itu penelitian ini dilakukan 

sehingga peneliti dapat mengetahui bagaimana cara setiap anggota 

kelompok berinteraksi dan berkomunikasi dalam aktifitas belajar di 

dalam kelas. 

C. Pengertian dan Macam-macam Komunikasi Kelompok 

Sejak lahir manusia sudah terbiasa dengan kehidupan 

berkelompok. Kelompok pertama yang ditemui manusia ketika lahir 
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adalah kelompok primer yaitu keluarga. Kemudian berkembang 

menjadi kelompok sekunder yaitu lingkungan Sekolah. Tidak semua 

perkumpulan bisa disebut sebagai kelompok oleh karena itu ada 

beberapa syarat agar sekumpulan orang tersebut bisa disebut sebagai 

kelompok yaitu adanya hubungan saling membutuhkan antara individu 

(mutualisme), memiliki faktor-faktor yang dimiliki bersama seperti 

tujuan dan ideologi, dan memiliki struktur. Sebab dalam Meyrs 

(2012:355) mendefinisikan kelompok dari pendapat Marvin Shaw 

(1981) adalah dua orang atau lebih yang saling beinteraksi dan saling 

mempengaruhi, serta menyebut diri mereka sebagai “kita”. 

Kelompok memiliki beberapa pembagian jenis sesuai dengan 

tujuan kelompok. Semua jenis kelompok tidak lepas dari kegitan 

interaksi manusia sebagai mahluk sosial yang membutuhkan orang lain 

untuk tetap hidup. Terbentuknya komunikasi kelompok dikarenakan 

kebutuhan individu yang beragam kemudian membentuk sebuah 

kelompok yang memiliki latar belakang kesamaan kepentingan. 

Dijelaskan dalam DeVito (1997:30-312) jenis-jenis kelompok ada 

tujuh, yaitu: 

1. Kelompok kecil 

Sebuah kelompok yang harus memiliki lebih dari dua orang, oleh 

karena itu dikatakan kelompok kecil jika kelompok tersebut terdiri 

dari rata-rata 5 sampai 15 orang. Dikarenakan jumlah anggota yang 

hanya sedikit maka penyampaian pesan dalam kelompok akan 

lebih efektif. Dengan jumlah yang tidak terlalu besar, tidak semua 

perkumpulan yang berjumlah 5 sampai 15 orang bisa dikatakan 

sebagai komunikasi kelompok. Seperti sekumpulan orang yang 

sedang menunggu Bus datang. Tidak dikatakan sebagai kelompok 

kecil karena tidak adanya interaksi tatap muka antar individu, 

meskipun mereka memiliki tujuan yang sama yaitu menunggu Bus 

datang.  
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Terbentuknya kelompok kecil dilandasi karena kebutuhan dasar 

dan kepentingan yang tidak terlalu kompleks namun spesifik. 

Kebutuhan manusia yang berbeda-beda menjadikan sebuah 

kelompok-kelompok kecil pasti terbentuk dalam sebuah kelompok 

besar. Terbentuknya kelompok kecil dalam kelompok besar 

bukanlah menjadi masalah, malah membantu kelompok besar 

menjadi lebih efektif. Dikarenakan jumlah kelompok yang sedikit 

mampu mempengaruhi anggotanya dengan efektif. Kemudian 

pembentukan setiap kelompok kecil memiliki karakteristik anggota 

yang sama dan berbeda dengan kelompok kecil lainnya, secara 

tidak langsung terdapat pembagian beberapa karakteristik dalam 

kelompok besar.  

2. Kelompok Besar 

Kelompok besar memiliki anggota lebih banyak dari kelompok 

kecil. Dijelaskan dalam Liliweri (2011:211) jumlah kelompok 

besar 20-50 orang. Jumlah anggota yang sangat banyak membuat 

komunikasi sulit dilakukan, karena ketidak efektifan individu 

dalam melakukan komunikasi dengan individu lain. Sehingga 

menyebabkan pesan yang akan disampaikan mengalami gangguan 

dan akan terjadi kesalah pahaman hingga ketidak pahaman 

individu terhadap pesan. Selain jumlah kelompok yang menjadi 

karakteristik kelompok besar, beban tugas yang di dapatkan 

penting dan bersifat universal. Sehingga permasalahan yang akan 

muncul lebih spesifik.  

Untuk menangani ketidak efektifan, permasalahan yang lebih 

kompleks, dan mempertahankan kelompok dibutuhkan integrasi 

yang terstruktur. Oleh sebab itu dalam kelompok besar terdapat 

beberapa kelompok kecil untuk mengurangi noise yang terjadi 

dalam kelompok besar.  
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3. Kelompok Pemecah Masalah 

Kelompok pemecah masalah terbentuk dikarenakan terdapat 

individu yang tidak bisa memecahkan masalahnya sendiri. Maka di 

perlukan kelompok dimana mereka bisa saling membantu untuk 

menyelesaikan masalah salah satu anggota kelompoknya. 

Pemecahan maslah tersebut bisa berupa berbagi pengalaman yang 

sama atau memberi pengetahuan dan informasi. 

Kelompok pemecah masalah akan selalu ada dalam setiap 

kelompok kecil dan kelompok besar karena saling berkaitan. 

Kelompok terbentuk untuk mencapai tujuan yang sama. Perjalanan 

untuk mencapai tujuan terdapat beberapa masalah yang muncul 

oleh sebab itu tebentuk sebuah kelompok pemecah masalah. 

4. Kelompok Nominal 

Kelompok nominal diperlukan ketika sebuah masalah terjadi dan 

dibutuhkannya saran dari setiap anggota kelompok. Contohnya 

ketika pemilihan ketua kelas, setiap anggota menulis nama salah 

satu kandidat untuk menjadi ketua kelas. Kemudian salah satu 

anggota mengumpulkan kertas yang sudah ditulis setiap individu. 

Setelah itu hasil dari setiap individu di tuliskan di depan kelas agar 

semua anggota bisa mengetahui siapa yang menang dalam 

pemilihan ketua kelas. Kelompok nominal memiliki karakteristik 

dimana setiap individu memiliki kebebasan dan keterbukaan setiap 

individu. 

5. Kelompok Pengembangan Ide 

Kelompok pengembangan ide dibentuk untuk mengembangkan 

sebuah gagasan. Banyaknya anggota diharapkan banyak informasi 

yang di peroleh untuk memperluas gagasan tersebut. Dua tahap 

yang dilaksanakan dalam kelompok pengembangan ide adalah 

tahap pemberian saran dan tahap evaluasi. 
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6. Kelompok Pengembangan Pribadi 

Pembentukan kelompok pengembangan pribadi bertujuan untuk 

memecahkan masalah yang lebih spesifik untuk membantu 

anggotanya, seperti kecanduan narkoba, suka melakukan 

kekerasan, dan lain sebagainya. kelompok pengembangan pribadi 

biasa digunakan sebagai terapis untuk mengubah perilaku 

anggotanya secara mendasar. 

7. Kelompok Belajar 

Kelompok belajar yang dimaksud tidak hanya dalam sebuah 

lembaga pendidikan sekolah, namun juga lembaga pendidikan 

diluar sekolah seperti tempat private, keterampilan, dan 

sebagainya. Tujuan utama terbentuknya kelompok belajar adalah 

untuk mendapatkan pengetahuan lebih luas dengan saling bertukar 

informasi dengan individu lain dalam kelompok tersebut. 

Kelompok dalam Ilmu Komunikasi didasari pada perilaku manusia 

sebagai mahluk sosial yang memiliki keinginan untuk berkelompok 

agar bisa bertahan hidup. Manusia yang berkelompok dapat 

berinteraksi dengan manusia lain. Selain bertukar informasi dengan 

cara berinteraksi, pembentukan kelompok-kelompok bertujuan untuk 

memecahkan masalah yang dialami setiap individu. Sebab dalam 

Littlejhon (2009:328) menjelaskan terdapat teori yang dikenalkan 

tradisi siberntika mengamati sistem sifat kelompok, yang mengatakan 

bahwa kelompok merupakan sistem yang besar dalam sebuah 

interaksi. Tradisi sibernetika dalam komunikasi diperumpamakan 

seperti sebuah sistem ketika pesan datang kemudian diproses, setelah 

itu muncul sebuah reaksi, dan sampai kepada pesan yang mampu 

mencapai tujuan. Pandangan tradisi sibernetika digunakan untuk 

mengetahui pola yang terjadi dalam komunikasi. Sepeti pola-pola 

komunikasi yang terjadi dalam kelompok komunikasi. Sehingga 



23 
 

terdapat rantai yang saling berhubungan dalam komunikasi yang 

terjadi. 

Dijelaskan dalam Daryanto (2016:84) komunikasi kelompok 

memiliki beberapa elemen agar perkumpulan dapat di katakan sebagai 

kelompok, yaitu :  

1. Elemen pertama setiap anggota melakukan interaksi dengan 

bertatap muka atau bertemu secara langsung. Sehingga komunikasi 

yang terjalin mendapatkan efek komunikasi verbal maupun non-

verbal. Selain itu dengan bertemu secara langsung akan 

mengurangi gangguan komunikasi seperti kesalah pahaman.  

2. Elemen yang kedua adalah jumlah anggota di dalam sebuah 

kelompok. Mempertimbangkan keefektifan penyampaian pesan 

dan interaksi setiap anggota yang harus bertatap muka secara 

langsung, kelompok relatif memiliki anggota yang tidak terlalu 

banyak. Karena semakin banyak anggota dalam kelompok maka 

komunikasi yang terjalin akan semakin kompleks. Dijelakan dalam 

bukunya Richard West dan Lynn H. Turner yang berjudul 

Pengantar Teori Komunikasi Analisis dan Aplikasi memberikan 

penjelasan tentang itulah yang harus di miliki sebuah kelompok, 

sampai saat ini belum ada jumlah paten yang harus di miliki 

kelompok. Sebab dalam West (2009:37) mengatakan tidak di 

permasalahkan jika kelompok tersebut memiliki banyak anggota 

dikarenakan akan terbentuk kelompok-kelompok kecil lagi di 

dalam kelompok tersebut. 

3. Elemen yang ketiga kelompok memiliki tujuan yang ingin dicapai 

bersama. Terbentuknya sebuah kelompok pasti memiliki keinginan 

yang ingin dicapai bersama. Karena jika setiap individu ingin 

mencapai keinginannya sendiri akan mengalami kesulitan. Dengan 

terbentuknya sebuah kelompok yang memiliki latar belakang yang 

sama, maka sebuah tujuan tersebut akan lebih mudah tercapai.  
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4. Elemen yang terakhir adalah setiap anggota mampu menumbuhkan 

karakteristik setiap anggota lainnya, sehingga ada hubungan yang 

erat antar anggota di dalam sebuah kelompok. 

D. Media Penyampaian Pesan pada Komunikasi Kelompok 

Keseharian manusia tidak bisa lepas dari kelompok primer maupun 

sekunder. Komunikasi yang terjadi dalam kelompok primer terjadi 

proses penyampaian pesan menggunakan simbol sebagai media atau 

dalam elemen komunikasi bisa disebut juga dengan saluran. Simbol 

yang umum digunakan adalah bahasa atau verbal dan simbol-simbol 

lainnya seperti gerak tubuh atau non-verbal.  

Interaksi yang terjadi dalam kelompok sekunder menggunakan alat 

atau sarana sebagai media dalam menyampaikan pesan. Terdapat 

beberapa sarana yang digunakan kelompok dalam melakukan 

komunikasi. Seperti dijelaskan dalam Devito (1997:312) kelompok 

melaksanakan kegitannya dengan berbagai format seperti meja bundar, 

seminar, symposium, dan forum. Format tersebut disesuaikan dengan 

kepentingan kelompok dalam melakukan komunikasi. Dengan 

terbentuknya beberapa format tersebut dimanfaatkan oleh kelompok 

sebagai media dalam berkomunikasi. 

1. Meja Bundar 

Dalam meja bundar dimana komunikasi terjadi tanpa adanya 

pemimpin untuk mengatur jalannya forum tersebut. Biasanya 

forum seperti ini dicontohkan ketika siswa sedang belajar bersama. 

Siswa yang diberi tugas oleh gurunya akan melakukan diskusi 

membentuk sebuah lingkaran untuk berbagi informasi atau 

memecahkan masalah. Dalam pengambilan keputusan akan dipilih 

sesuaikan dengan kesepakatan bersama.  

2. Seminar 

Format seminar memiliki dua panel yaitu panel pakar dan panel 

awam. Panel awan akan saling berdiskusi seperti format meja 

bundar. Kemudian jika diperlukan penambahan informasi, data, 
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atau pengarahan panel awam akan meminta bantuan kepada panel 

pakar. Format seminar sering kita temui dalam kuliah tamu. 

Sehingga dalam seminar dijadikan media oleh kelompok untuk 

berdiskusi, kemudian jika memerlukan informasi tambahan 

terdapat dosen yang dijadikan sebagai panel pakar. 

3. Simposium 

Simposium memiliki format yang formal seperti anggota 

menyiapkan materi, terdapat pembicara sebagai pengamat materi, 

dan terdapat pemimpin atau moderator sebagai pengatur jalannya 

sebuah diskusi. Contoh dari simposium adalah pidato di depan 

khalayak luas.  

4. Forum 

Forum dijadikan kelompok sebagai media dalam berkomunikasi. 

Dengan menggunakan forum setiap anggota bisa berinteraksi 

dengan anggota lainnya di dalam kelompok tersebut. Terdapat 

pemimpin yang sekaligus menjadi moderator dalam forum 

tersebut. 

Berbagai format yang dijadikan sebagai media komunikasi oleh 

kelompok dalam berinteraksi tidak semua bisa digunakan oleh 

kelompok anak-anak Autis. Sebab dalam Danuatmaja (2004:5-6) anak 

Autis cenderung mengasingkan diri dari lingkungan sekitar. 

Sedangkan dalam kelompok peran individu atau anggota untuk ikut 

berpartisipasi dalam kegiatan kelompok sangat dibutuhkan. Selain 

bersifat introfert anak autis juga memiliki alat indra yang tidak cukup 

normal. Sehingga seluruh bunyi, warna, bentuk, dan pola yang terekam 

hanya berfokus kepada dirinya. 

Keadaan anak Autis yang berbeda dengan anak normal makan 

dibutuhkan media yang sesuai untuk berkomunikasi atau berinteraksi 

di dalam kelompok. Salah satu media yang bisa digunakan kelompok 

anak Autis dalam berinteraksi dan berkomunikasi adalah 



26 
 

menggunakan format forum. Contohnya seperti Sekolah yang 

menyediakan sarana untuk anak-anak Autis saling berinteraksi dengan 

orang lain. Sekolah termasuk dalam kelompok sekunder yang mana di 

dalamnya terdapat individu-individu yang berkumpul memiliki tujuan 

yang sama.  

Anak Autis yang memerlukan kebutuhan khusus dalam 

berinteraksi dapat menggunakan format forum di dalam kelompoknya. 

Format forum memiliki ketua untuk mengkoordinasi anggota 

kelompok. Ketua yang dipilih adalah orang yang memiliki 

pengetahuan dan pemahaman tentang anak Autis seperti guru jika di 

dalam Sekolah.  

Perkembangan media yang digunakan untuk berkomunikasi dari 

masa ke masa sangat berkembang pesat. Media traditional mulai 

mengalami penurunan peminat karena adanya media baru yang lebih 

mudah diakses oleh masyarakat. Pembaruan dalam teknologi memang 

sangat gencar dilakukan karena manusia membutuhkan sesuatu yang 

kompleks. Contohnya seperti televisi yang mulai meredup digantikan 

oleh media yang lebih canggih seperti Youtube. 

Kelompok yang anggotanya terdiri dari latar belakang yang 

berbeda namun memiliki tujuan yang sama, maka diperlukan media 

yang mampu menyampaikan pesan dengan efektif. Jumlah anggota 

yang relatif lebih dari dua orang membutuhkan media yang mampu 

menjangkau banyak khalayak. Oleh karena itu terdapat istilah 

komunikasi massa. Seperti halnya dijelaskan Soyomukti (2010:191) 

komunikasi massa adalah komunikasi yang menggunakan media 

massa sebagai alat dalam berkomunikasi.  

Sebelum berkembangnya media baru kelompok merupakan media 

yang digunakan untuk perkumpulan individu dalam bertukar 

informasi, seperti pada rapat dan pertemuan organisasi. Tidak 

dibutuhkan alat khusus dalam melakukan komunikasi. Cukup bertatap 

muka secara langsung dan menggunakan komunikasi verbal dan non-
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verbal dalam menyampaikan pesan dan berinteraksi. Hingga akhirnya 

muncul media baru dimana dalam kelompok, media baru yang sering 

digunakan untuk berkomunikasi adalah media jejaring sosial. Seperti 

dijelaskan Nasrullah (2015:39) jejaring sosial merupakan media yang 

paling populer. Contoh dari media tersebut adalah Facebook, 

Whatshap, Line, dan lain sebagainya. Media sosial memungkinkan 

penggunanya untuk bertemu dengan orang lain dengan ruang dan 

waktu yang berbeda. Media yang dikenalkan jejaring sosial juga 

mengenalkan fasilitas “Group” dalam aplikasi tersebut. Sehingga akan 

lebih mudah dalam menerima dan berbagi pesan kepada khalayak 

secara efektif tanpa harus menyampaikannya satu-persatu kepada 

anggota. 

Mengenai media baru yang digunakan kelompok dalam 

berkomunikasi tentu saja memiliki pengaruh untuk kelompok anak 

Autis. Dimana mereka dengan latar belakang kesulitan dalam 

berkomunikasi dan berinteraksi, maka media baru tersebut belum bisa 

sepenuhnya digunakan oleh kelompok anak-anak Autis dalam 

berinteraksi. Semua dikarenakan pemahaman anak autis tentang 

bahasa verbal masih terbatas jika tidak disertai dengan pesan non-

verbal juga. Dalam penelitiannya Karningtyas (2009:128) memberikan 

contoh nyata ketika responden yang ditelitinya yaitu orang tua dari 

anak Autis mengatakan bahwa ketika anaknya menginginkan sesuatu 

mereka cenderung mengungkapkan dengan perilaku bukan dengan 

kata-kata. Oleh karena itu jika kelompok anak Autis menggunakan 

media baru sebagai sarana untuk melakukan komunikasi dengan 

anggota lainnya kemungkinan besar tidak efektif. 

E. Pola dan Peranan Jaringan Komunikasi Kelompok 

Kelompok dan organisasi terdiri dari beberapa individu yang 

berkumpul dan memiliki peranan masing-masing. Agar kelompok dan 

organisasi bisa melakukan interaksi maka di perlukan cara untuk 

menyampaikan pesan. Cara tersebut merupakan jaringan komunikasi 
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yang memfokuskan terhadap keteraturan individu atau kelompok 

dalam berperilaku. Jaringan komunikasi bisa terbentuk dengan 

sendirinya karena ada interaksi antara dua orang atau lebih. Dijelaskan 

dalam Setyanto (1993:17) jaringan komunikasi menurut Everest M 

Rogers (1983) adalah jaringan yang terdiri dari individu-individu yang 

berhubungan, yang terhubung oleh arus komunikasi yang berpola. 

Kemudian dijelaskan oleh Hanneman dan McEver (dikutip dalam 

jamal, 1999) jaringan komunikasi adalah pertukaan informasi yang 

terjadi secara teratur antara dua ornag atau lebih. 

Dijelaskan Fisher (1987:183) struktur jaringan merupakan 

komunikasi saling berhubugan yang terbentuk antar individu atau 

kelompok. Penelitian yang berhubungan dengan jaringan komunikasi 

banyak dilakukkan dalam setting kelompok dan organisasi. Setting 

kelompok jaringan komunikasi terbentuk dari interaksi yang terjadi 

ketika individu berinteraksi secara langsung dengan individu lainnya 

dalam sebuah kelompok. Sebab dalam Morissan (2013:411) terdapat 

jaringan informal atau nonformal yang menghubungkan individu dan 

kelompok melalui interaksi yang terjadi tanpa adanya struktur 

organisasi. Sedangkan dalam organisasi jaringan komunikasi yang 

terbentuk sesuai dengan hirarki atau tingkatan strata struktur 

organisasi. Seperti dijelaskan dalam Ritzer (2014:358) teori jaringan 

bisa saja individu tetapi tidak menutup kemungkinan berupa 

kelompok, perusahaan, dan masyarakat. 

Hubungan yang terjalin dalam kelompok memiliki perbedaan, 

seperti terdapat sebuah hubungan yang mudah dan nyaman, ada juga 

hubungan yang sulit dan berubah-ubah. Oleh karena itu sebuah 

hubungan dalam kelompok bisa berkembang sehingga penelitian yang 

dilakukan bisa berubah sesuai dengan situasi yang ada. Teori jaringan 

komunikasi diasumsikan bahwa kelompok adalah komunikasi yang 

terbentuk dalam karakteristik kelompok, bisakah di dalam kelompok 
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terdapat dua pemimpin, dan bagaimana hubungan individu di dalam 

kelompok. 

Jenis-jenis jaringan komunikasi memilki beberapa pola jaringan 

yang disesuaikan dengan luas kelompok atau organisasi dan tingkat 

integritas anggota. Sebab dalam Djarmah (2004:01) pola komunikasi 

dapat diartikan sebagai suatu rangkaian hubungan antara dua orang 

atau lebih dalam proses penyampaian dan penerimaan pesan dengan 

cara yang tepat, sehingga pesan tersebut dapat dipahami. Dalam 

DeVito (1997:344-345) terdapat lima pola jaringan komunikasi yaitu 

struktur lingkaran, roda, Y, rantai, dan semua saluran. 

 

Gambar 3. Lima Jaringan Komunikasi 

Sumber https://www.slideshare.net/suryawinata/komunikasi  

pemasaran-dasarpresentation 

 

1. Pola Jaringan Lingkaran 

Struktur lingkaran kurang tersentralisir karena tidak memiliki 

pemimpin sebagai pusat aktivitas dari kelompok. Dalam 

mengambil sebuah keputusan struktur lingkaran menggunakan 

sistem pengambilan suara terbanyak atau ditentukan oleh orang 

yang dianggap ahli dalam bidang tersebut. Sehingga setiap anggota 

https://www.slideshare.net/suryawinata/komunikasi%20pemasaran-dasarpresentation
https://www.slideshare.net/suryawinata/komunikasi%20pemasaran-dasarpresentation
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dalam kelompok diharapkan memberi partisipasi untuk 

kepentingan bersama. 

Setiap anggota yang ada dalam kelompok memiliki peran dan 

posisi yang sama. Tidak ada strata atau tingkatan kekuasaan dalam 

kelompok. Sehingga anggota dalam kelompok berinteraksi secara 

horizontal dan berlangsung secara dua arah dengan anggota lain.  

2. Pola Jaringan Roda 

Struktur roda memiliki pemimpin kelompok yang jelas, yaitu 

berada di pusat. Karena posisinya berada di pusat menyebabkan 

pemimpin menjadi jembatan satu-satunya dalam menerima dan 

menyampaikan pesan dari semua anggota. Oleh karena itu setiap 

anggota yang ingin menyampaikan pesan kepada anggota lain 

harus melewati pemimpin terlebih dahulu. 

Pengambilan sebuah keputusan struktur roda sangat efektif karena 

pemimpin menerima semua pesan atau pendapat dari setiap 

anggotanya. Setelah itu keputusan akan ditetapkan oleh pemimpin 

dengan mempertimbangkan pendapat-pendapat anggotanya. 

3. Pola Jaringan Y 

Dibandingkan dengan struktur roda dan struktur lainnya, struktur Y 

kurang tersentralisir. Struktur Y memiliki dua pemimpin yang 

berada di puncak dan di central. Untuk pemimpin yang berada di 

central bisa melakukan komunikasi dengan dua anggota di atasnya 

dan satu angota di bawahnya. Sedangkan untuk pemimpin yang 

berada di atas hanya bisa mendapatkan komunikasi melalui 

pemimpin kedua serta sebaliknya, ketika anggota ingin 

mendapatka informasi dari pemimpin di atas maka hanya lewat 

pemimpin kedua. 

4. Pola Jaringan Rantai 

Struktur rantai merupakan struktur yang paling rapuh, karena tidak 

ada pemimpin atau ketua sebagai landasan kelompok tersebut. 

Oleh sebab itu anggota yang berada di tengah biasanya dijadikan 
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sebagai ketua sebagai penyeimbang anggota kiri dan kanan. Semua 

anggota memiliki strata yang sama. Komunikasi yang berlangsung 

juga berbentuk horizontal. Semua anggota mampu berkomunikasi 

dengan orang disebelah kiri dan kanannya, kecuali anggota yang 

berada paling ujung. 

5. Pola Jaringan Semua Saluran 

Struktur semua saluran bisa disebut juga dengan pola bintang 

memiliki kemiripan dengan struktur lingkaran, dikarenakan setiap 

anggota memiliki kekuasaan untuk berkomunikasi dengan semua 

anggota maka ada kemungkinan partisipasi anggota secara 

optimum sehingga memiliki peluang untuk mempengaruhi anggota 

lain. 

Pola-pola jaringan yang terbentuk dalam kelompok terdapat 

beberapa anggota yang memiliki peran masing-masing sesuai dengan 

fungsinya. Dengan melakukan analisis jaringan dapat diketahui klik 

atau bentuk hubungan setiap anggota. Dijelaskan dalam Muhammad 

(2005:102-103) tedapat enam paran dalam jaringan komunikasi yaitu: 

1. Opinion Leader (Pemimpin) Seorang Opinion Leader tidak harus 

memiliki kedudukan tertinggi dalam kelompok. Bisa dikatan 

sebagai Opinion Leader jika mampu memberi pengaruh besar 

dalam kelompok tersebut mengambil keputusan. 

2. Gate Keepers merupakan orang yang mengkontrol arus informasi 

diantara anggota organisasi. Mereka berada di tengah jaringan 

untuk menyampaikan pesan kepada orang lain. 

3. Cosmopolites adalah orang yang bertugas untuk menghubungkan 

organisasi dengan lingkungannya. Cara yang digunakan dengan 

mengumpulkan informasi dari sumber-sumber yang ada dalam 

lingkungan dan memberikan informasi tentang organisasi kepada 

orang-orang tertentu yang berada dalam lingkungannya. 
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4. Bridge adalah orang yang menghubungkan setiap kelompok dalam 

organisasi. Dengan cara membantu dalam memberikan informasi 

antar kelompok dalam organisasi. 

5. Liaison adalah orang yang menghubungkan antar kelompok sama 

seperti Bridge, namun orang tersebut bukanlah anggota dari 

kelompok-kelompok tersebut. 

6. Isolate adalah orang yang diasingkan atau menyembunyika diri 

dalam organisasi, sehingga kurang melakukan interaksi dengan 

anggota organisasi lainnya. 

F. Pola Jaringan Komunikasi Kelompok pada Anak Autis 

Proses komunikasi sangat penting dalam penyesuaian diri di 

lingkungan sekitar. Sama halnya dengan anak-anak Autis yang 

memiliki kesulitan dalam berkomunikasi dan berinteraksi namun harus 

tetap melakukan proses komunikasi. Dalam penelitian Karningtyas 

(2009) proses komunikasi yang digunakan anak Autis adalah 

komunikasi yang terjadi secara langsung atau bertatap muka. Dengan 

cara tersebut anak autis mudah dalam menerima dan menyampaikan 

pesan verbal dan pesa non-verbal. 

Dijelaskan dalam penelitiannya Karningtyas (2009) pola yang 

terbentuk ketika anak autis berkomunikasi adalah pola satu arah dan 

pola dua arah yang ada di teori komunikasi interaksionalisme. Pola 

satu arah bisa dilakukan ketika belum ada kedekatan dengan anak 

Autis, ketika suasana hati anak autis sedang tidak baik, dan tidak 

terjadi kontak langsung dengan anak Autis. kemudian pola dua arah 

bisa terjadi ketika melakukan pendekatan terlebih dahulu dengan anak 

Autis, suasana hati anak sedang baik, dan terjadi kontak secara 

langsung dengan anak autis. ketika pola dua arah berlangsung kita bisa 

menggunakan pesan verbal dan pesan non-verbal untuk berinteraksi 

dengan anak Autis. 

Autis Spectrum Disorder (ASD) merupakan sebuah syndrome yang 

menyerang fungsi saraf sehingga terjadi keterlambatan perkembangan 
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otak pada manusia. Sebab dijelaskan dalam Lakshita (2013:14) Autis 

adalah gangguan perkembangan yang sangat kompleks pada anak yang 

gejalanya telah timbul sebelum anak itu mencapai usia tiga tahun. 

Salah satu yang terpengaruh adalah kesulitan dalam berkomunikasi. 

Terdapat beberapa tingkatan dari anak Autis, yaitu dari tingkatan 

terendah yang tidak bisa bicara hingga yang bisa bicara. Tingkatan 

tersebut didasari dari perkembangan kognitif anak. Seperti dalam 

Pamuji (2007:01) anak Autis mengalami gangguan perkembangan 

fungsi otak yang mencakup bidang sosial dan afektif, komunikasi 

verbal dan non-verbal, imajinasi, fleksibelitas, minat, kognisi, dan 

atensi. Oleh karena itu kebanyakan dari anak autis selalu terlambat 

dalam perkembangan berkomunikasi. Selain itu sifatnya yang susah 

bergaul dengan lingkungan membuatnya menjadi penyendiri atau anak 

menarik diri dari lingkungan. 

Autis Spectrum Disorder (ASD) merupakan golongan anak Autis 

yang mengalami gangguan bicara. Kemudian anak Autis yang tidak 

mengalami gangguan bicara (Autisme Asperge) merupakan Autis yang 

mengalami gangguan komunikasi sosial. Keadaan tersebut membuat 

anak sulit berkomunikasi secara lisan dalam melakukan interaksi 

dengan orang lain. Contohnya seperti mereka tidak dapat 

menyesuaikan cara berbicara kepada teman dan orang yang lebih tua. 

Selain memeiliki keterbatasan dalam berkomunikasi anak Autis 

juga memiliki kelebihan yaitu Memori Fotografis. Dijelaskan dalam 

bukunya Julia Maria Van Tiel dari seorang Orthopedagog yaitu Pim 

van der Pol, terdapat dua kelompok anak yang mempunyai memori 

fotografis. Mereka adalah anak Autis dan anak Gifted atau biasa 

dikenal dengan kelompok anak berbaka. Dijelaskan kembali dalam 

Julia (2008:103) memori fotografis merupakan suatu kemampuan 

dalam mengingat yang sangat kuat, sangat detile, dan tanpa adanya 

tambahan imajinasi. 
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Pengertian tersebut menjelaskan bahwa anak-anak Autis memiliki 

kemampuan untuk mengingat apa yang mereka lihat dan merekamnya 

seperti kamera. Ketika diharapkan untuk menulisnya atau 

menggambarnya pada sebuah kertas, maka akan sesuai seperti apa 

yang mereka lihat. Tidak ada tambahan imajinasi yang banyak 

dilakukan seperti anak-anak normal lainnya. Seperti halnya ketika 

mendengar suara atau bunyi, mereka akan langsung mengingat dan 

dapat mempraktikkan walau hanya satu kali mendengar. Sebab 

dijelaskan dalam Julia (2008) dari seorang ahli dalam bidang Autisme 

yaitu Peter Vermuelen menyampaikan bahwa seorang anak Autis 

mengalami kekurangan dalam imajinasi dan kreativitas. Sehingga apa 

yang sudah dilihat maupun didengar akan selalu sempurna ketika 

diulangi. 

Tahap perkembangan komunikasi anak Autis berbeda dengan anak 

normal lainnya. Diperlukan cara khusus agar dapat berkomunikasi dan 

melakukan interaksi. Sebab dalam Yuwono (2009:07) Susman 

menjelaskan perkembangan anak Autis dipengaruhi oleh beberapa 

faktor yaitu cara berinteraksi, berkomunikasi, alasan melakukan 

komunikasi, dan tingkat pemahaman. Dengan begitu terdapat empat 

tahapan perkembangan komunikasi anak Autis, yaitu : 

1. The own agenda stage  

Anak Autis cenderung bermain sendiri dan tidak tertarik dengan 

orang lain yang ada di sekitarnya, karena mereka belum 

mengetahui bahwa komunikasi dapat mempengaruhi orang lain. 

Memahami apa yang diinginkan anak Autis bisa dengan 

memperhatikan gerak tubuh dan ekspresi. Selain itu anak Autis 

akan kesulitan berinteraksi dengan orang yang baru dikenalnya. 

2. The requester Stage 

Tahap ini anak Autis sudah memahami bahwa komunikasi dapat 

mempengaruhi orang lain. Contohnya seperti untuk meminta atau 

menunjuk sesuatu anak Autis akan menarik orang tersebut untuk 
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menuju benda apa yang diinginkan. Pada tahapan ini anak Autis 

sudah bisa mengeluarkan suara namun tidak untuk berkomunikasi, 

tetapi untuk menengkan diri. 

3. The early communicating stage 

Kemampuan komunikasi anak Autis pada tahap ini lebih baik 

karena mulai menggunakan bahasa non-verbal atau gesture, suara, 

dan gambar. Meskipun bentuk komunikasi masih terbatas namun 

pada tahap ini anak Autis mampu berinteraksi dengan durasi waktu 

yang cukup lama. Contohnya seperti anak Autis dalam berinteraksi 

sering mengulang-ngulang kata yang didengarnya, memahami 

isyarat visual atau gambar, dan memahami kalimat sederhana. 

4. The partner stage 

Merupakan tahapan yang paling efektif karena anak Autis dapat 

melakukan percakapan sederhana. Mampu menceritakan sebuah 

kejadian, meminta apa yang diinginkan, dan mampu 

mengekspersikan perasaan. Meskipun perkembangan pada tahap 

ini sangat efektif, namun anak Autis masih belum bisa membentuk 

sebuah topik pembicaraan baru dalam percakapan dan masih 

menghafal kalimat. 

Anak Autis memiliki karakteristik khusus sejak mereka lahir. Oleh 

karena itu diperlukan cara khusus untuk memperlakukan anak Autis. 

Sebab dalam Suryana (2014:13) anak Autis ditandai dengan ciri-ciri 

tidak peduli dengan lingkungan sosial, tidak bisa berineraksi normal 

dalam bergaul, lamban dalam perkembangan bahasa, kesulian dalam 

berbicara, dan pengamatan lingkungan yang terbatas. 

Sejak lahir anak Autis sudah memiliki kelebihan yang tidak 

dimiliki manusia lainnya. Kelebihan tersebut menjadikan mereka 

memilki beberapa perbedaan dengan manusia lain. Perbedaan tersebut 

bukan menjadi maslah besar jika mampu menghadapi anak dengan 
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baik. Oleh karena itu banyak sekali ilmu-ilmu baru yang 

dikembangkan agar dapat mengatasi perbedaan tersebut. 

Perbedaan utama yang menonjol dari anak Autis dengan anak 

lainnya adalah kesulitan berkomunikasi sehingga mengganggu 

interaksi mereka dengan lingkungan sekitarnya. Manusia yang 

merupakan mahluk sosial dan memerlukan orang lain untuk bertahan 

hidup, menjadi kendala untuk anak Autis dalam kegiatan sosial. Dalam 

Danuatmaja (2004:24) selain kesulitan dalam berkomunikasi, Anak 

yang terlahir Autis memiliki beberapa karakteristik : 

1. Selektif yang berlebihan sehingga terbatasnya tangkapan 

rangsangan dari lingkungan sekitar 

2. Memiliki motivasi yang kurang dari anak lainnya. Mengakibatkan 

anak Autis lebih tertutup (Introvert) dan asik sendiri. Namun 

dengan sifat tertutupnya anak Autis suka menjelajahi lingkungan 

baru. 

3. Memiliki respon stimulus yang tinggi, dimana anak autis lebih 

banyak mengeksplorasi dirinya sendiri. Seperti bertepuk tangan, 

memandangi jari-jemari, dan lain sebagainya. Mampu memberikan 

respon imbalan yang baik, sehingga metode pembelajaran yang 

efektif terhadap anak Autis adalah kondisi imbalan secara 

langsung. 

G. Kelas Klasikal pada Anak-anak Autis 

Sekolah yang memberikan pelayanan untuk anak-anak 

berkebutuhan khusus berdiri untuk memenuhi kebutuhan masyarakat 

yang semakin kompleks. Khususnya orang tua yang memliki anak-

anak yang memerlukan kebutuhan khusus agar mendapatkan 

pendidikan di Sekolah. 

Sekolah berkebutuhan khusus biasa disebut dengan Sekolah Luar 

Biasa. Dimana sekolah tersebut berdiri dengan memberikan pelayanan 

dan fasilitas yang disesuaikan dengan anak-anak berkebutuhan khusus. 

Setiap sekolah akan menggunakan kurikulum yang sudah ditentukan 
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oleh pemerintah. Namun kurikulum tersebut terlebih dahulu melewati 

beberapa modifikasi agar sesuai dengan kebutuhan anak-anak 

berkebutuha khusus. 

Salah satu sistem pendidikan yang digunakan Sekolah 

berkebutuhan khusus adalah kelas klasikal. Istilah klasikal digunakan 

ketika anak-anak belajar dalam kelas yang lebih besar. Tidak melihat 

usia dan tingkat pendidikan yang sebenarnya. Harapan dari adanya 

kelas klasikal ini adalah untuk merangsang atau menstimulus interaksi, 

komunikasi, dan sosisalisasi dengan teman-teman lainnya yang 

memiliki kemampuan komunikasi dan berinteraksi yang berbeda-beda. 

Metode pengajaran di dalam kelas klasikal adalah dimana anak-

anak akan diberi pengetahuan-pengetahuan sederhana seperti benda-

benda di dalam kelas, hewan yang hidup di air dan di darat, dan lain 

sebagainya. Pengenalan pengetahuan tersebut anak-anak diberikan 

contoh langsung seperti wujud asli seperti apa ataupun visual seperti 

gambar. Penggunaan visual diharapkan anak-anak akan mudah 

mengingat dari pada hanya membayangkan bentuknya saja. Selingan 

di dalam kelas klasikal adalah bernyanyi. Setiap anak di dalam kelas 

akan ditunjuk untuk bernyanyi di depan kelas. Sebagian besar 

berjalannya kelas klasikal ini dipengaruhi oleh guru yang mengajar. 

Guru akan memberi penjelasan, memberi perintah, dan memberi 

contoh sehingga anak-anak dapat meniru. 


