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1.1.  Kesimpulan 

Berdasarkan tujuan penelitian ini, setelah data dianalisis maka diperoleh 

beberapa kesimpulan sebagai berikut: 

1. Pengalaman yang paling mengesankan dalam menangani anak penyandang 

autism melibatkan beberapa pihak dan dalam proses yang terus menerus 

seiring dengan perkembangan anak. Pengalaman pertama dalam interaksi 

dengan orang lain berawal dari pencarian diagnosis pakar. Tahap diagnosis 

diperoleh dari dokter tumbuh kembang, atau dokter anak, atau psikiater, dan 

therapist. Setelah diagnosis, interaksi berikutnya adalah dengan institusi 

sekolah, para guru, dan psikolog. Bersamaan dengan itu adalah interaksi 

dengan keluarga besar, dan tetangga sekitar. Sesuai dengan perkembangan 

kemampuan sosial anak, penanganan selanjutnya melibatkan pihak yang 

lebih luas menyangkut hidup bermasyarakat. Setiap anak akan dikembangkan 

sesuai dengan kekhususannya. 

2. Pengalaman interaksi orang tua dalam upaya penanganan anak penyandang 

autism dengan berbagai pihak tidak selalu berjalan lancar. Terjadi adanya 

beberapa kesenjangan atau ketegangan antara pengetahuan orang tua 

berdasarkan pengalaman sehari-hari dalam hidup bersama anak autis, 

ditambah berdasarkan proses belajar ibu, dengan pengetahuan kepakaran, 



sistem institusi sekolah dan terapi, maupun pengetahuan masyarakat secara 

umum.  

3. Terjadinya kesenjangan atau ketegangan membuat orang tua (ibu) anak autis 

melakukan upaya tindakan komunikatif bersama pihak (agen) yang 

merasakan adanya ketegangan. Namun, tidak semua tindakan komunikatif 

berhasil. Praktek tindakan komunikatif belum memenuhi semua level 

kompetensi komunikasi. Pada akhirnya tindakan strategis lebih dipilih untuk 

mencapai tujuan yang dianggap paling sesuai dalam menangani anak autis 

masing-masing. 

 

1.2.  Implikasi Teoritik 

Rasionalitas dalam masyarakat modern menyisakan persoalan sosial yang 

menggelitik para ilmuwan kritis. Salah satunya adalah munculnya dominasi. 

Kesadaran akan adanya dominasi mendorong masyarakat melakukan perubahan 

sosial. Marx, misalnya melihat dominasi terjadi pada pembagian kerja yang tidak 

seimbang antara kelas borjuis dan proletar. Ide Marx adalah supaya kaum buruh 

melakukan revolusi untuk menguasai alat produksi. Sementara itu Horkheimer, 

Adorno, dan Marcuse melihat perjuangan kelas harus digerakkan oleh kalangan 

cendekiawan dan mahasiswa. Namun bagi Habermas, perubahan sosial itu 

tergantung dari rasionalitas setiap manusia, tidak tergantung pada kelas dan 

golongan tertentu. Melalui rasionalitas, menurut Habermas manusia terdorong 

melakukan refleksi, mendialogkan kepentingannya, serta secara bersama-sama 

mengupayakan kesepahaman. Rasionalitas dimaknai Habermas sebagai kesadaran 

yang mengandung kepentingan emansipatoris, melalui tindakan komunikatif. 



Tindakan komunikatif didasarkan pada saling pengertian dan makna yang 

dibuat atas dasar situasi sehari-hari bersama. Hal ini memungkinkan individu untuk 

menyelaraskan rencana tindakan mereka sesuai dengan pemahaman umum suatu 

situasi. Kehidupan sehari-hari kemudian dapat dianggap sebagai dunia subjektif 

yang kita semua alami melalui kehidupan kita sehari-hari, tetapi juga sebagai latar 

belakang budaya dan sosial kolektif dari mana saling pengertian muncul melalui 

tindakan komunikatif (Habermas 1987: 119-152). Tindakan instrumental yang 

dipekerjakan oleh sistem, di sisi lain, berorientasi pada pencapaian kesuksesan dan 

tujuan masyarakat daripada saling pengertian. 

Hasil penelitian menguatkan atau dukungan terhadap teori Habermas, 

sekaligus memberi catatan. Rasionalisasi dalam intervensi penanganan autisme 

merupakan penggabungan pengetahuan medis dan sistem pendidikan (dunia 

objektif), pemahaman dunia sosial (etika) , dan pengetahuan dunia subjektif 

(lifeworld). Dunia objektif disini adalah metode penanganan menurut Ilmu 

Pengetahuan Medis, Biomedis, Psikologis, dan Ilmu Pendidikan. Dunia sosial 

menyangkut norma, etika masyarakat. Sedangkan dunia subjektif berkaitan 

dengan lifeworld, merupakan pengalaman kehidupan sehari-hari bersama anak 

autis serta refleksi subjektif ibu sebagai orang tua. 

Intervensi penanganan autism yang melibatkan berbagai bentuk 

pengetahuan, memerlukan  tindakan yang lebih komunikatif antara orang tua dan 

pakar untuk merencanakan dan mengembangkan keputusan yang dibuat.  Walau 

tindakan komunikatif tidak selalu berhasil. Bahkan para agen tidak sampai 

meneruskan pada tahap membangun wacana (diskursus). Pada tahapan ini akhirnya 

para agen melakukan tindakan strategis dengan cara membangun ruang 



komunikatifnya sendiri. Namun ruang komunikatif yang dibangun pada akhirnya 

membuat dominasi terpusat pada diri subjek. 

Tindakan komunikatif awalnya dilakukan karena menyadari adanya 

ketegangan-ketegangan antara pengetahuan subjektif dan pengetahuan objektif, 

namun konsistensi tindakan komunikatif menurun ketika subjek merasakan hal-hal 

sebagai berikut:  

• Kekuatan spiritual para ibu dalam memahami bahwa kehadiran anak autis 

merupakan anugerah dari Tuhan, dan salah satu kunci untuk mendapatkan 

surga kelak di akhirat. 

• Kekuatan refleksi diri, bahwa menerima perbedaan anak autis sesuai dengan 

kekhususannya merupakan isyarat pesan Illahiah untuk menjadi ibu (atau 

keluarga) yang lebih baik. 

• Kesadaran untuk menerima realitas dalam kemampuan membiayai dan 

memfasilitasi intervensi yang dianggap ideal. 

Para subjek memilih tidak melakukan konfrontasi argumen dengan pakar 

karena “takut disalahkan” sebelum mampu “membuktikan” kebenaran dan 

ketepatan pengalaman subjektifnya. Bahkan ketegangan dengan pakar malah 

dimanipulasi dengan “silent” pada pembicaraan di grup karena khawatir menjadi 

perdebatan pro kontra. Subjek merasa cukup pilihannya itu merupakan pilihan 

khusus untuk sang anak sendiri dahulu. Hal ini berkaitan dengan budaya 

masyarakat yang senantiasa ingin menjaga harmoni dengan menahan diri tidak 

melakukan perdebatan. 

Dengan demikian selain promosi sistem kepakaran yang terus menerus, 

turut berperan adalah budaya setempat yang mempertimbangkan sikap menjaga 



keharmonisan untuk tidak berpolemik secara terbuka, dan para ibu dari anak autis 

yang seolah tidak punya waktu dan tenaga lagi untuk membangun diskursus dalam 

ruang publik. Pada akhirnya para ibu dari anak penyandang autism menggunakan 

dunia subjektifnya sendiri tanpa berupaya sepenuhnya membangun tindakan 

komunikatif. Mereka menegosiasi dominasi sistem kepakaran dikarenakan ketidak 

mampuan memenuhi prasyarat intervensi anak autis menurut dunia objektif (sistem 

kepakaran). Kekurangan dana dalam mengikuti pola intervensi BIT, kekurangan 

tenaga dan waktu menerapkan metode ABA, terbatasnya akses menuju pusat-pusat 

informasi terbaru tentang intervensi autis menjadikan para ibu menegosiasi 

dominasi pakar demi penyesuain kemampuan sumber daya keluarga. 

Tindakan strategis dilakukan karena keyakinan spiritual bahwa anak 

adalah amanah dari Tuhan, maka anak-anak harus mendapatkan pengasuhan 

sebaik-baiknya sebagai hamba Tuhan. Pilihan intervensi yang dianggap terbaik 

adalah wujud dari tanggung jawab menjalankan amanah sebagai orang tua kepada 

Tuhan sehingga keyakinan terhadap pilihan itu tidak ingin “terganggu” oleh pihak 

lain. Kecuali para ibu mengalami hambatan-hambatan yang berkaitan dengan 

perkembangan anak dan semakin rumitnya intervensi dijalankan. Dalam hal ini 

berarti keterlibatan para ibu dalam tindakan komunikatif, bukan karena ingin 

mencapai konsensus, melainkan karena ada kebutuhan. Keterlibatan dalam 

tindakan komunikatif, bukan untuk mencapai kesepahaman semata namun lebih 

berharap terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan dalam intervensi anak. Para ibu 

berada dalam kondisi memposisikan pakar sebagai orang yang lebih tahu daripada 

dirinya, sehingga dalam tindakan komunikatif, para ibu berusaha tidak 



menkonfrontasi argumentasi dengan para pakar. Temuan ini sekaligus 

menunjukkan bahwa etika diskursus Habermas tidak selalu terpenuhi. 

Penelitian ini menemukan tambahan  ruang komunikatif yang tidak 

dipertimbangkan Habermas. Bukan hanya di ruang publik (media massa, sosial 

media dan ruang gallery), melainkan juga di ruang privat. Yakni interaksi 

(komunikasi dan kontak) secara privat, melalui sedekah kepada orang miskin, 

dhuafa, dan terpinggirkan. Melalui ruang privat itu, para ibu memiliki misi 

mengomunikasikan keberadaan anak autis sebagai anak yang dengan kebutuhan 

khususnya layak untuk diterima apa adanya, dan memberi pengalaman bagi 

masyarakat dalam berinteraksi dengan anak-anak penyandang autis. Selain itu 

ruang komunikatif juga dibangun melalui Parent Support Group (PSG). Baik 

berbentuk daring maupun luring. 

Perasaan “tahu diri” dan “ribetisasi” (tidak mau repot) menjadikan ruang 

komunikatif yang meminimalisir kontak langsung dirasakan lebih nyaman oleh 

para ibu untuk saling berbagi pengetahuan dunia subjektif bersama para pakar, dan 

masyarakat. Hal ini berbeda dengan konsepsi Habermas tentang ruang publik yang 

mengedepankan hubungan rasional, komunikasi dua arah dan bersifat setara. Para 

ibu cenderung untuk memposisikan diri sebagai “orang yang belajar” ketika 

berhadapan dengan sistem kepakaran, walau sebenarnya mereka meyakini 

pengetahuan subjektifnya sangat relevan dengan karakter kebutuhan anak autisnya.    

Sebagai catatan akhir, gagasan Habermas dengan Tindakan Komunikatif 

perlu mempertimbangkan budaya dimana para agen berada. Budaya sungkan, tahu 

diri, high communication seperti latar belakang para subjek penelitian ini bukan 

modalitas untuk maju pada level kompetensi komunikasi di tingkat empat, yaitu 



membangun diskursus. Temuan  ini mendukung penelitian Suyoto (2017) yang 

menyatakan bahwa etika diskursus Habermas yang didalamnya ada prosedur , 

konsensus, konfrontasi argumentasi, dan tabrakan kepentingan bukanlah rumus 

universal yang bisa diterapkan dalam berbagai konteks. Begitu juga penelitian 

Greenhalgh et.all (2006) menyimpulkan bahwa prasyarat untuk Tindakan 

Komunikatif Habermas jarang dipenuhi dalam konsultasi interpretasi antara dokter, 

penterjemah, dan pengguna jasa. 

 

1.3.  Proposisi Penelitian 

Akhirnya, berdasarkan kesimpulan penelitian ini diperoleh proposisi 

sebagai berikut: 

1. Tindakan komunikatif dalam menangani anak penyandang autism diantara 

para agen komunikatif, tidak harus mencapai level diskursus.  Hal ini 

dikarenakan penanganan gangguan autism akan berbeda pada setiap anak 

sesuai dengan ciri khusus penyandang autism masing-masing. 

2. Dalam budaya komunikasi yang penuh dengan rasa sungkan dan tahu diri maka 

ruang komunikatif tidak harus menggunakan ruang publik, melainkan bisa 

menggunakan ruang privat dan atau ruang kelompok (group). Sebisa mungkin 

konsensus dicapai bukan dalam suasana “kegaduhan” di ruang publik. 

3. Kesadaran spiritual dalam memahami anak penyandang autism sebagai 

titipan/amanah “anak surga” menjadi salah satu motif yang melemahkan 

tindakan komunikatif karena dengan demikian penanganan anak penyandang 

autism menjadi tanggung jawab masing-masing orang tua, bukan lagi tanggung 

jawab bersama. 



 

1.4.   Saran-Saran 

1.4.1. Saran akademis: 

a. Teori tindakan komunikatif perlu mempertimbangkan konteks budaya dan 

psikologis dimana suatu tindakan dilakukan oleh para agen komunikatif. 

Konteks budaya Jawa misalnya, memiliki terminologi argumentatif yang 

lebih halus, sehingga level ke empat kompetensi komunikatif dalam teori 

Habermas tidak harus berupa diskursus verbal, melainkan juga bisa dilihat 

pada pesan yang bersifat non linguistik misalnya dengan memberi contoh 

(ketauladanan, “ini lho yang sudah aku lakukan”). Artinya level keempat 

kompetensi komunikatif bisa diganti dengan keberanian agen menunjukkan 

apa yang telah dilakukannya.   

b. Penelitian Tindakan Komunikatif di bidang kesehatan atau pengobatan 

“dunia berkebutuhan khusus” memerlukan teori yang bisa menggali secara 

psikologis kepada para agen yang terlibat.  Misalnya teori Kesadaran Moral. 

 

1.4.2.  Saran metodologis.  

a. Penelitian lifeworld perlu dipertimbangkan sebagai metode untuk mendukung 

pengakuan bahwa tidak ada dominasi pengetahuan ketika menyangkut 

intervensi pada manusia. Pengalaman yang menderita atau yang sakit dalam 

memaknai penderitaan atau sakitnya perlu diperhatikan oleh para agen 

kepakaran untuk memutuskan diagnosis dan intervensi yang tepat, serta 

membebaskan sehingga mengalami penderitaan atau kesakitan merupakan 



pengalaman seseorang dalam memahami dirinya sebagai subjek ilmu 

pengetahuan.  

 

1.4.3. Saran Praktis: 

a. Jika Tindakan Komunikatif merupakan solusi atas persoalan masyarakat, 

maka diperlukan desain untuk mendobrak budaya sungkan, dan mendorong 

budaya untuk lebih terbuka terhadap perbedaan pendapat dan pengalaman. 

Diperlukan promosi yang terus menerus untuk menerapkan desain tersebut. 

b. Online PSG perlu dikembangkan sebagai ruang komunikatif atas inisiatif 

orang tua dan dipandu oleh agen yang benar-benar netral untuk menjamin 

terjadinya dialog emansipatoris.   

 

 

 

 

 

 

 

 


