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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang  

Komunikasi adalah proses pertukaran pesan antara satu individu dengan 

individu yang lainnya. Komunikasi juga merupakan hal terpenting bagi kehidupan 

manusia, tanpa adanya komunikasi manusia tidak dapat berinteraksi satu sama lain. 

Selain itu juga komunikasi merupakan kombinasi dari gerak tubuh, bahasa tubuh, 

ekspresi wajah, intonasi (nada suara), dan konteks atau kondisi yang berlaku pada 

saat itu (dalam Brower, 2010: 16).  

Thomas M. Scheidel (dalam Mulyana, 2010:4) mengatakan bahwa, “Kita 

berkomunikasi terutama untuk menyatakan dan mendukung identitas-diri, untuk 

membangun kontak sosial dengan orang di sekitar kita, dan untuk mempengaruhi 

orang lain untuk merasa, berpikir, atau berperilaku seperti yang kita inginkan.” 

Kontak sosial terjadi  melalui penerima pesan, penyampaian pesan, maupun 

dalam bertukar makna di setiap kegiatan komunikasi. Tujuan dari komunikasi yaitu 

untuk membangun interaksi sosial dari individu satu dengan individu lainnya. 

Komunikasi juga memiliki fungsi untuk bertukar informasi antara individu satu 

dengan yang lain, sebagai salah satu sarana hiburan, dan sebagai media dalam 

pembentukan dan pengembangan pribadi individu melalui interaksi sosial. Interaksi 

sosial merupakan proses individu bersosialisasi untuk membangun hubungan 

dengan individu lain. Interaksi sosial dapat terjadi apabila satu individu melakukan 

suatu tindakan atau kegiatan yang dapat menimbulkan reaksi bagi individu lain. 

Dengan adanya interaksi sosial membuat suatu individu berfikir bahwa manusia 
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hidup dan tidak pernah lepas dari lingkungan sosial, karena pada hakikatnya 

manusia merupakan makhluk sosial. 

Proses komunikasi dapat berlangsung apabila memenuhi beberapa unsur 

dalam komunikasi yaitu komunikator, pesan, komunikan, dan umpan balik 

(respon). Dalam proses komunikasi terdapat beberapa jenis pesan, yaitu pesan 

verbal dan juga pesan non verbal. Pertukaran makna dalam kegiatan komunikasi 

dapat berupa makna verbal maupun makna non verbal. Susanto (Arifin, 1988:25) 

mengatakan bahwa, komunikasi adalah kegiatan pengoperan lambang yang 

mengandung arti atau makna.  

Komunikasi verbal bisa berupa lambang yang meliputi kata-kata maupun 

bahasa yang keluar melalui lisan, sedangkan non verbal bisa berupa perilaku, 

ekspresi wajah, gerak tubuh dan lainnya. Komunikasi non verbal biasanya juga di 

pergunakan oleh anak berkebutuhan khusus untuk berkomunikasi dengan anak 

normal lainnya maupun dengan lingkungannya. Anak berkebutuhan khusus yang 

sering menggunakan komunikasi non verbal adalah anak autis. Menurut Tobing 

(2001:82) autisme merupakan gangguan perkembangan fungsi otak yang mencakup 

bidang sosial, komunikasi verbal (bahasa) dan non verbal, serta imajinasi. 

(Bektiningsih, 2009:96). 

Dari penjelasan diatas dapat kita ketahui bahwa, anak autis tentunya akan 

mengalami perbedaan dalam berkomunikasi dengan individu yang lainnya, terlebih 

lagi dalam berinteraksi sosial dengan lingkungannya maupun dengan anak normal. 

Anak autis memiliki beberapa gangguan pokok dalam komunikasi, seperti sulit 

berkomunikasi dengan individu lain, karena keterbatasan pemahaman dalam 

penggunaan bahasa ketika melakukan komunikasi. Anak autis juga cenderung 
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sibuk sendiri ketika berada di luar, sehingga menyebabkan beberapa gangguan-

gangguan yang membuat individu disekitarnya menjadi terganggu. 

Melalui gangguan-gangguan yang dilakukan oleh anak autis, terdapat 

makna yang ingin mereka sampaikan, namun tak semua individu dapat mengerti 

makna apa yang ingin mereka sampaikan. Pada dasarnya anak autis cenderung lebih 

berkomunikasi menggunakan komunikasi non verbal dibandingkan dengan 

menggunakan komunikasi verbal, melalui gerak tubuh, ekspresi wajah, maupun 

dengan bahasa isyarat (Rukmini, 2014:3). Anak autis biasanya mengalami 

keterlambatan dalam perkembangan lainnya. Sebagian orang pernah mengatakan 

bahwa terkadang anak autis mebutuhkan waktu yang lama kurang lebih enam detik 

guna mencerna dan memahami informasi yang disampaikan dari seseorang dalam 

berkomunikasi (Brower, 2010:17). 

Jumlah penyandang autis terus meningkat di setiap tahunnya. Di Amerika 

autis telah dinyatakan sebagai national-alarming karena peningkatan jumlah 

penderita di setiap tahunnya. Sama halnya dengan Indonesia. dari data Poliklinik 

Jiwa Anak Rumah Sakit Umum Pusat Cipto Mangunkusumo, Jakarta, pada tahun 

1989 tercatat hanya ada 2 pasien penderita autis. Lalu pada tahun 2000 meningkat 

menjadi 103 anak. Di RS Pondok Indah Jakarta Selatan hampir setiap hari datang 

seorang pasien penderita autis baru. Di RSUD Soetomo Surabaya, pada tahun 1997, 

jumlahnya meningkat drastis sampai 20 anak per tahunnya (Lakshita, 2013: 11). 

Anak autis pada umumnya memiliki keunikan dan keistimewaan tersendiri, 

seperti contohnya ketika dalam proses belajar di sekolah. Biasanya mereka 

merespon dan mengungkapkan perasaan mereka melalui komunikasi non verbal 

seperti memukul kepala, bertepuk tangan , berteriak, memukul mukul meja dan 
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masih banyak lainnya. Sering juga anak autis menunjukan sikap dan tingkah laku 

mereka di depan guru mereka ketika proses belajar sedang berlangsung. Sering kali 

tingkah laku yang ditunjukan oleh anak autis pada awalnya tidak di pahami atau di 

mengerti oleh orang tua mereka maupun guru mereka. Ketika proses belajar 

berlansgung, siswa autis terkadang akan merasakan bosan, lelah, senang, dan 

terkadang pula emosi mereka berubah-ubah dengan cepat. Luapan emosi yang 

mereka rasakan akan di perlihatkan melalui gesture (Rukmini, 2014:4). Terkadang 

ketika proses belajar berlangsung, siswa autis yang awalnya diam dan 

memperhatikan apa yang guru mereka jelaskan, tiba-tiba akan berteriak-teriak, 

sambil memukul-mukul meja. Terkadang sikap yang ditunjukan oleh siswa autis 

tersebut sulit untuk diartikan oleh guru mereka. 

Anak autis juga menggunakan gesture untuk berkomunikasi dengan teman 

yang berada di sekitar mereka, ketika mereka merasa bosan di dalam kelas, mereka 

akan mencoba berinteraksi dengan temannya, biasanya mereka akan mencoba 

mengganggu mereka dengan menarik-narik baju, memukul-mukul bahu teman 

yang berada tidak jauh dari mereka (Rukmini, 2014:4). Komunikasi gestural juga 

dilakukan oleh guru ketika siswa autis mendapatkan pujian ketika mereka 

menyelesaikan tugas yang diberikan dengan baik. Siswa autis lebih sering 

menggunakan komunikasi gestural untuk mengungkapkan apa yang mereka 

rasakan, karena biasanya siswa autis lebih cenderung susah berkomunikasi secara 

verbal, sehingga mereka akan lebih cenderung menggunakan bahasa non verbal. 

Sebagai contohnya, ketika siswa autis menginginkan bantuan dari gurunya untuk 

mengambil sesuatu yang tidak bisa ia capai, dia akan menarik tangan sang guru, 

menunjuk-nunjuk, merengek, berteriak, dan terkadang juga sampai menangis.  
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Komunikasi gestural yang mereka tunjukan lebih kepada tindakan mereka 

jika merasakan atau menginginkan sesuatu, namun biasanya siswa autis memiliki 

tujuan lain yang terkadang tidak bisa di pahami oleh guru. Misalkan ketika siswa 

autis marah/tantrum, biasanya bisa menyakiti dirinya sendiri, namun guru maupun 

orang tua terkadang belum paham, mengapa siswa menyakiti diri sendiri. 

Memahami dan mengetahui seperti apa bentuk dari komunikasi yang 

dilakukan ketika berinteraksi dengan guru ketika belajar di dalam kelas maupun 

bermain dengan temannya tersebut menjadi menarik untuk di teliti.  Tingkah pola 

anak autis ketika berinteraksi membutuhkan waktu yang sangat lama bagi guru 

maupun orang tua untuk memahaminya, sehingga membuat peneliti tertarik untuk 

meneliti tentang komunikasi non verbal berupa gestur yang ditunjukan oleh anak 

autis ketika berinteraksi dengan guru maupun teman bermainnya ketika di 

lingkungan sekolah. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, sehingga dapat ditarik 

sebuah rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: Apa saja bentuk komunikasi 

gestural siswa autis dengan guru pengajar dalam proses belajar di sekolah luar biasa 

autis laboratorium Universitas Negeri Malang ? 

1.3 Tujuan 

Dalam penelitian ini diharapkan peneliti dapat mendeskripsikan dan 

mengetahui secara jelas bentuk komunikasi gestural siswa autis dengan guru 

pengajar dalam proses belajar di sekolah luar biasa autis laboratorium Universitas 

Negeri Malang. 
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1.4 Kegunaan Penelitian 

1.4.1 Kegunaan secara akademis :  

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih ilmu 

pengetahuan di bidang komunikasi gestural khususnya untuk anak autis 

dalam proses belajar di sekolah, dengan mengetahui beberapa makna 

yang berbeda yang ditunjukan oleh anak autis. Karena masih kurangnya 

penelitian tentang komunikasi gestural. 

1.4.2 Keguanaan praktis : 

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai salah satu bahan 

referensi mengajar dan bahan bacaan bagi para guru dan orang tua, agar 

mereka lebih memahami sikap dan perilaku apa yang ingin mereka 

sampaikan. 

 


