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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

2.1 Kajian Tentang Komunikasi 

2.1.1 Pengertian Komunikasi Menurut Para Ahli 

Dalam buku Mulyana (2010:46) menjelaskan tentang pengertian 

komunikasi. Kata komunikasi atau communication dalam bahasa inggris 

berasal dari kata latin Communis yang berarti “sama”, communico, 

communicatio, atau communicare yang berarti “membuat sama” (to make 

common). 

Komunikasi memiliki banyak sekali definisi, menurut Edward T. 

Hall yang dikutip oleh Mulyana (2010:6) menyatakan bahwa “budaya 

adalah komunikasi” dan “komunikasi adalah budaya”. Sedangkan pada satu 

sisi, komunikasi merupakan salah satu cara untuk mensosialisasikan norma-

norma budaya masyarakat. Sedangkan Thomas M. Scheidel yang dikutip 

oleh Mulyana (2010:4) mengemukakan bahwa kita berkomunikasi terutama 

untuk menyatakan dan mendukung identitas diri, untuk membangun kontak 

sosial dengan orang sekitar kita, dan untuk mempengaruhi orang lain untuk 

merasa, berpikir, atau berperilaku seperti yang kita inginkan. 

Alfred Korzybski menyatakan bahwa kemampuan manusia 

berkomunikasi menjadikan mereka “pengikat waktu” (dalam Mulyana, 

2010:7). Menurutnya pengikat waktu ini jelas merupakan salah satu 

karakteristik yang membedakan manusia dengan bentuk lain dari 

kehidupan.  
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Beberapa definisi dari komunikasi menurut para ahli adalah sebagai 

berikut (Mulyana, 2010:68) 

1. John R. Wenburg dan William W. Wilmot: “Komunikasi adalah 

usaha untuk memperoleh makna (Mulyana, 2010:76).” 

2. Judy C. Pearson dan Paul E. Nelson: “Komunikasi adalah proses 

memahami dan berbagi makna (Mulyana, 2010:76).” 

3. Stewart L. Tubbs dan Sylvia Moss: “Komunikasi adalah proses 

pembentukan makna di antara dua orang atau lebih (Mulyana, 

2010:76).” 

4. Diana K. Ivy dan Phil Backlund: “Komunikasi adalah proses yang 

terus berlangsung dan dinamis menerima dan mengirim pesan 

dengan tujuan berbagi makna (Mulyana, 2010:76).” 

5. Karl Erik Rosengren: “Komunikasi adalah interaksi subjektif 

purposif melalui bahasa manusia yang berartikulasi ganda 

berdasarkan simbol-simbol.” (Mulyana, 2010:76) 

Berbicara tentang definisi dari komunikasi, pada kenyataannya 

komunikasi tidak memiliki definisi yang benar ataupun yang salah. 

Komunikasi biasanya di definisikan sebagai interaksi yang dilakukan oleh 

dua atau lebih individu, dengan tujuan untuk mendapatkan informasi 

maupun hiburan. Beberapa definisi komunikasi yang telah di kemukakan 

oleh beberapa para ahli diatas memiliki keterikatan dengan penelitian yang 

akan di teliti, komunikasi berlangsung antara dua orang atau lebih dengan 

tujuan untuk saling bertukar informasi dan makna disetiap interaksi yang 

dilakukan. 
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2.1.2 Fungsi Komunikasi 

Komunikasi memiliki beberapa fungsi, yang pertama yaitu fungsi 

isi, untuk menyelesaikan tugas-tugas yang penting. Kedua yaitu fungsi 

hubungan, yang bertujuan untuk menciptakan dan juga memupuk hubungan 

dengan orang lain (dalam Mulyana, 2010:4). Menurut Rudolph F. Verdeber 

yang dikutip oleh Mulyana (2010:5) mengemukakan bahwa komunikasi 

mempunyai dua fungsi. Pertama, fungsi sosial, yakni bertujuan untuk 

kesengan, untuk menunjukan ikatan dengan orang lain, membangun dan 

memelihara hubungan. Kedua, fungsi pengambilan keputusan, yakni 

memutuskan untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu pada saat 

tertentu. 

William I. Gorden mengemukakan empat fungsi dari komunikasi. 

Berikut merupakan empat fungsi komunikasi menurut William I. Gorden 

(dalam Mulyana, 2010:5): 

1. Komunikasi Sosial :  

Fungsi komunikasi sebagai komunikasi sosial yang mengisyaratkan 

bahwa komunikasi penting untuk membangun konsep diri kita, 

aktualisasi diri, untuk keberlangsungan hidup, untuk memperoleh 

kebahagiaan, terhindar dari tekanan dan ketegangan, antara lain lewat 

komunikasi yang menghibur, dan memupuk hubungan dengan orang 

lain. Dari fungsi ini dapat kita ketahui bahwa bagaimana seseorang 

dapat bersosialisasi dan beradaptasi dengan lingkungannya.(Mulyana, 

2010:6-24). 

2. Komunikasi ekspresif 
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Erat kaitannya dengan komunikasi sosial adalah komunikasi ekspresif 

yang dapat kita lakukan baik sendirian ataupun dalam kelompok. 

Fungsi komunikasi ini tidak sepenuhnya bertujuan untuk 

mempengaruhi orang lain, namun dapat dilakukan sejauh komunikasi 

tersebut menjadi instrumen untuk menyampaikan perasaan-perasaan 

(emosi) kita (Mulyana, 2010:24-27). 

3. Komunikasi Ritual 

Erat kaitannya dengan komunikasi ekspresif adalah komunikasi ritual, 

yang biasanya dilakukan secara kolektif. Salah satu contoh dari 

komunikasi ritual adalah kelahiran, sunatan, Natal, Idul Fitri atau 

pernikahan. Dalam acara-acara itu orang mengucapkan kata-kata atau 

menampilkan perilaku-perilaku simbolik. Komunikasi ritual juga 

sering bersifat ekspresif, menyatakan perasaan terdalam seseorang. 

Kegiatan ritual memungkinkan para pesertanya berbagi komitmen 

emosional dan menjadi perekat bagi kepanduan mereka, juga sebagai 

pengabdian kepada kelompok (Mulyana, 2010:27-33). 

4. Komunikasi Instrumental 

Komunikasi instrumental memiliki beberapa tujuan umum: 

menginformasikan, mengajar, mendorong, mengubah sikap dan 

keyakinan, dan mengubah perilaku atau menggerakan tindakan, dan 

juga menghibur. Sebagai instrumen, komunikasi tidak saja kita gunakan 

untuk menciptakan dan membangun hubungan, namun juga untuk 

menghancurkan hubungan tersebut (Mulyana, 2010:33-38). 
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Fungsi suatu peristiwa komunikasi tampaknya tidak sama sekali 

independen, tetapi juga saling berkaitan antara satu dengan yang lainnya, 

meskipun biasanya terdapat satu fungsi yang lebih dominan dibandingakan 

dengan fungsi yang lainnya. Didalam penelitian ini fungsi yang lebih 

dominan adalah fungsi komunikasi instrumental, dimana fungsi ini 

menggambarkan bagaimana seorang guru bisa memngajar, mengubah 

perilaku dan sikap dari siswa autis. Dengan saling berkomunikasi, dan terus 

membangun hubungan sehingga siswa autis mulai merasa nyaman dan 

akhirnya mulai sedikit demi sedikit membuka diri.  

2.1.3 Macam-macam Konteks Dalam Komunikasi 

Terdapat beberapa macam konteks komunikasi yang digunakan 

dalam proses komunikasi, disebabkan adanya perbedaan pada penerima 

pesan, bentuk pesan yang di sampaikan, saluran yang di gunakan, maupun 

efek yang didapatkan. Terdapat 6 konteks komunikasi (Mulyana, 2010:78), 

yaitu: 

1. Komunikasi Intrapribadi (Intrapersonal Communication)  

Komunikasi intrapersonal merupakan komunikasi yang terjadi 

didalam diri individu itu sendiri. Contohnya adalah berpikir. Sebelum 

seseorang berkomunikasi dengan orang lain, secara tidak sadar terjadi 

komunikasi intrapribadi didalam diri individu. Tujuannya yaitu untuk 

memastikan dan mempresepsikan makna pesan dari orang lain (Mulyana, 

2010:80). 
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2. Komunikasi Antarpribadi (Interpersonal Communication) 

Komunikasi antarpribadi merupakan proses komunikasi yang 

terjadi antara dua orang atau lebih yang berlangsung secara tatap muka, 

yang memungkinkan bagi setiap individu menangkap reaksi yang di 

tunjukan secara langsung, baik secara verbal maupun non verbal. Bentuk 

komunikasi dari komunikasi antarpribadi adalah komunikasi diadik 

(dyadic communication) yang hanya melibatkan dua orang. Ciri-cirinya 

yaitu pihak-pihak yang berkomunikasi berada pada jarak yang dekat, 

pihak-pihak yang berkomunikasi mengirim dan menerima pesan secara 

stimulan dan spontan, baik secara verbal maupun non verbal (Mulyana, 

2010:81). 

3. Komunikasi Kelompok 

Kelompok adalah sekumpulan individu yang mempunyai tujuan 

bersama, berinteraksi satu sama lain agar mencapai tujuan yang sama, 

adanya saling ketergantungan, dan saling mengenal. Dalam hal ini 

misalnya keluarga, kawan-kawan, kelompok diskusi, suatu komite. 

Definisi dari komunikasi kelompok kecil (small group communication) 

yaitu komunikasi yang berlangsung antara 3 orang atau lebih secara tatap 

muka (Mulyana, 2010:82). 

4. Komunikasi Publik (Public Communication) 

Komunikasi publik merupakan komunikasi yang terjadi antara 

seorang pembicara dengan khalayak yang berjumlah besar dan tidak 

saling mengenal satu sama lain. Komunikasi publik bertujuan untuk 

memberikan penerangan, menghibur, memberikan penghormatan, atau 
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membujuk. Komunikasi publik biasanya berlangsung lebih formal dan 

lebih sulit daripada konteks komunikasi yang lainnya. Ciri-ciri dari 

komunikasi publik yaitu terjadi di tempat umum (publik), merupakan 

peristiwa sosial yang direncanakan dengan alih-alihnya peristiwa relatif 

informal yang tidak tersruktur, terdapat agenda didalamnya, beberapa 

orang ditunjuk untuk melakukan tugas khusus, seperti memperkenalkan 

pembicara, ada acara lain setelah acara utama (Mulyana, 2010:82-83). 

5. Komunikasi Organisasi 

Komunikasi oraganisasi memiliki jaringan yang lebih luas dari 

komunikasi kelompok, sehingga dapat diartikan sebagai komunikasi 

kelompok dari kelompok-kelompok. Komunikasi organisasi bersifat 

formal, yaitu komunikasi berlangsung sesuai dengan struktur organisasi, 

yaitu komunikasi kebawah, komunikasi keatas, dan komunikasi 

horizontal. Sedangkan komunikasi informal tidak bergantung pada 

struktur organisasi, seperti komunikasi antarsejawat, dan perbincangan 

tentang hal-hal lain diluar organisasi (Mulyana, 2010:83). 

6. Komunikasi Massa (Mass Communication) 

Komunikasi Massa merupakan komunikasi yang menggunakan 

media massa sebagai perantara untuk menyampaikan pesan atau 

berkomunikasi dengan khalayak dan juga dapat menjangkau banyak 

tempat dengan waktu yang singkat. Pesan-pesan yang disampaikan 

bersifat umum, disampaikan secara cepat, serentak, dan melintas 

(khususnya media elektronik) (Mulyana, 2010:83-84). 
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Dalam pengkategorisasian komunikasi menurut tingkat (level) 

paling lazim digunakan untuk melihat konteks komunikasi, dimulai dari 

komunikasi yang melibatkan hanya dua orang atau lebih, melibatkan 

kelompok, organisasi, maupun melalui perantara media massa. Namun 

dalam penelitian ini komunikasi antapribadi lebih dominan digunakan, 

karena komunikasi antarpribadi membentuk hubungan hingga berlanjut ke 

hubungan yang lebih akrab. Komunikasi antarpribadi merupakan 

komunikasi yang biasanya dilakukan oleh dua orang atau lebih. Sehingga 

dalam penelitian ini komunikasi antarpribadi lebih dominan, karena dalam 

komunikasi yang dilakukan dengan anak penyandang autis dibutuhkan 

kedekatan. Sehingga anak penyandang autis tersbut mau lebih membuka diri 

dan mampu berkomunikasi dengan nyaman. 

3.2 Pengertian Dan Proses Komunikasi Antarpribadi (Interpersonal 

Communication) 

Menurut Malcolm R. Parks (Budyatna dan Ganiem, 2011:14) bahwa 

komunikasi antarpribadi merupakan bentuk komunikasi yang terutama diatur oleh 

norma relasional atau relational norm. Komunikasi antarpribadi biasanya terjadi 

dalam kelompok yang sangat kecil. Melalui komunikasi antarpribadi  seseorang 

lebih mudah mengekspresikan kepribadiannya (budyatna dan Ganiem, 2011:14). 

Sedangkan menurut Kathleen S. Verderber et al. (2007) dalam buku 

Budyatna dan Ganiem (2011:14), komunikasi antarpribadi merupakan proses dari 

bagaimana seseorang menciptakan dan mengelola hubungan mereka, 

melaksanakan tanggung jawab secara timbal balik dalam menciptakan makna. 
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Berbeda dengan kedua ahli diatas, Richard L. Weaver II (1993) tidak 

memberikan definisi komunikasi antarpribadi. Menurutnya terdapat delapan 

karakteristik dalam komunikasi antarpribadi (Budyatna dan Ganiem, 2011:15), 

yaitu: 

1. Melibatkan paling sedikit dua orang, dalam komunikasi antarpribadi 

melibatkan tidak lebih dari dua individu yang dinamakan a dyad. Jumlah tiga 

atau the triad  dapat dianggap sebagai kelompok yang terkecil. Sebenarnya 

komunikasi antarpribadi terjadi antara dua orang yang merupakan bagian dari 

kelompok yang lebih besar (Budyatna dan Ganiem, 2011:16). 

2. Adanya umpan balik atau feedback, umpan balik merupakan pesan yang di 

berikan kembali oleh penerima kepada si pengirim pesan. Seringkali umpan 

balik yang dikirimkan bersifat segera, nyata, dan berkesinambungan (Budyatna 

dan Ganiem, 2011:16).  

3. Tidak harus tatap muka, komunikasi antarpribadi tidak harus secara langsung 

atau tatap muka. Interaksi yang sudah terjalin hingga menumbuhkan hubungan 

yang sangat dekat bisa di lakukan melalui telepon, email, bisa juga 

menggunakan bahasa isyarat jika berada di sebuah ruangan terbuka tetapi 

masing-masing tidak berdekatan. Namun menurut Weaver, bentuk idealnya 

komunikasi antarpribadi yaitu adanya kehadiran fisik dalam berinteraksi, 

walaupun tanpa kehadiran fisik masih dimungkinkan (Budyatna dan Ganiem, 

2011:16-17). 

4. Tidak harus bertujuan, komunikasi antarpribadi tidak harus disengaja atau 

dengan kesadaran. Seseorang mungkin mengkomunikasikan segala sesuatu 

tanpa disadari atau disengaja, tetapi pesan-pesan yang disampaikan merupakan 
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sebuah isyarat yang mempengaruhi seseorang (Budyatna dan Ganiem, 

2011:17).  

5. Mengahsilkan beberapa pengaruh atau effect, untuk dianggap sebagai 

komunikasi antarpribadi yang benar, maka sebuah pesan harus menghasilkan 

atau memiliki efek atau pengaruh. Efek atau pengaruh itu tidak harus segera 

dan nyata, tetapi harus terjadi (Budyatna dan Ganiem, 2011:17). 

6. Tidak harus melibatkan atau menggunakan kata-kata, seseorang dapat 

berkomunikasi tanpa menggunkana kata-kata seperti pada komunikasi non 

verbal (Budyatna dan Ganiem, 2011:18). 

7. Dipengaruhi oleh konteks, konteks mempengaruhi harapan-harapan seseorang, 

makna yang diperoleh seseorang, dan perilaku mereka selanjutnya. Konteks 

meliputi, jasmaniah, sosial, historis, psikologis, dan keadaan kultural yang 

mengelilingi peristiwa komunikasi (Budyatna dan Ganiem, 2011:18-19). 

8. Dipengaruhi oleh kegaduhan atau noise, kegaduhan ialah rangsangan atau 

stimulus yang mengganggu dalam proses pembuatan pesan. Kegaduhan bisa 

bersifat eksternal, internal, atau semantik (Budyatna dan Ganiem, 2011:20). 

Menurut definisinya, komunikasi antarpribadi memiliki fungsi sebagai 

tujuan dimana komunikasi digunakan untuk mencapai tujuan. Fungsi utama 

komunikasi adalah untuk mengendalikan lingkungan gua memperoleh imbalan 

berupa fisik, ekonomi, dan sosial (Budyatna dan Ganiem, 2011:27). 

Dalam komunikasi antarpribadi, seseorang harus melewati beberapa proses 

hingga menjalin sebuah hubungan sangat dekat. LaFollette (1996) dalam buku 

Budyatna dan Ganiem (2011:36) mengatakan bahwa hubungan-hubungan kita 

berbeda mengenai intensitasnya dari yang tidak bersifat pribadi atau impersonal ke 
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yang bersifat pribadi atau personal. Dalam hubungan pribadi atau personal 

relationship yaitu dimana orang mengungkapkan informasi terhadap satu sama lain 

dan berusaha untuk memenuhi kebutuhan pribadi satu sama lainnya (Budyatna dan 

Ganiem,2011:37).  

Verderber et al (2007) menggolongkan orang dengan siapa kita 

berhubungan sebagai kenalan, teman, dan sahabat kental atau teman akrab 

(Budyatna dan Ganiem, 2011:37). Kenalan, adalah orang yang kita kenal melalui 

namanya dan bica bila ada kesempatan, tetapi interaksi kita dengan mereka terbatas. 

Karena perjalanan waktu, beberapa kenalan bisa menjadi teman. Teman menurut 

Patterson, Bettini, & Nussbaum (1993) adalah mereka dengan siapa kita telah 

mengadakan hubungan yang lebih pribadi secara sukarela (Budyatna dan Ganiem, 

2011:37). Seiring dengan berjalannya waktu hubungan pertemanan akan berubah 

menjadi hubungan persahabatan. Jika seseorang saling merasa coco terhadap satu 

sama lainnya, mereka dapat melanjutkan untuk menjadi sahabat kental atau teman 

akrab. Sahabat kental atau teman akrab, adalah mereka yang jumlahnya sedikit 

dengan siapa seseorang secara bersama-sama mempunyai komitmen tingkat tinggi, 

saling ketergantungan, kepercayaan, pengungkapan, kesenangan di dalam 

persahabatan. Seseorang dapat memiliki teman dengan jumlah tidak terbatas, 

namun teman yang benar-benar akrab biasanya hanya berjumlah sedikit (Budyatna 

dan Ganiem, 2011:37-39). 

Hubungan akrab dibutuhkan dalam komunikasi yang dilakukan dengan 

anak penyandang autis, karena semakin akrab dan semakin dekat hubungan guru 

dengan anak penyandang autis, semakin terbuka juga anak autis kepada gurunya. 

Sehingga lebih mudah bagi seorang guru untuk mengetahui apa saja yang 
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diinginkan dan diharapkan oleh anak penyandang autis tersebut. Anak penyandang 

autis biasanya lebih cenderung susah untuk diajak berkomunikasi secara verbal, 

mereka lebih dominan berkomunikasi dengan bahasa nonverbal. Maka dengan 

hubungan kedekatan yang sudah terbangun, maka anak autis akan lebih mudah 

diajak berkomunikasi. 

3.3 Macam-macam Sifat Pesan Dalam Komunikasi Antarpribadi 

Terdapat beberapa macam sifat pesan dalam komunikasi yang biasanya 

dilakukan oleh individu untuk berkomunikasi dengan individu yang lain, yaitu: 

1. Komunikasi Verbal 

Simbol atau pesan verbal adalah semua jenis simbol yang menggunakan 

satu kata atau lebih. Hampir semua rangsangan wicara yang kita sadari termasuk 

kedalam kategori pesan verbal disengaja, yaitu usaha-usaha yang dilakukan secara 

sadar untuk berhubungan dengan orang lain (dalam Mulyana, 2010:260). 

Dalam bukunya Mulyana (2010:261) mengatakan bahwa, bahasa verbal 

adalah sarana utama untuk menyatakan pikiran, perasaan, dan maksud kita. 

Bahasa verbal menggunakan kata-kata yang mempresentasikan berbagai aspek 

realitas individual kita. Dengan kata lain komunikasi verbal lebih menggunakan 

bahasa dan disampaikan melalui kata-kata. 

Disetiap hubungan manusia pasti dapat berkembang dengan melalui 

komunikasi dengan saling berbicara. Disetiap pembicaraan pasti memiliki makna 

yang akan disampaikan oleh individu satu kepada individu yang lainnya, yang 

dapat menumbuhkan sebuah hubungan dari tahapan awal ke tahapan yang lebih 

akrab. 
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Makna kata. Komunikasi verbal terkait dengan pemakaian simbol-simbol 

bahasa berupa kata atau rangkaian kata yang mengandung makna tertentu 

(Wisnuwardhani dan Mashoedi, 2012:49). Tidak semua dari makna kata berada 

didalam kata itu sendiri, melainkan ada didalam diri individu itu sendiri.  

2. Komunikasi Non Verbal 

Komunikasi non verbal adalah semua aspek komunikasi yang bukan 

berupa kata-kata. Tidak hanya gerakan dan bahasa tubuh, tetapi juga bagaimana 

kita mengucapkan kata-kata: perubahan nada suara, berhenti, warna suara, volume 

dan juga aksen (Wood, 2010:124). Dari beberapa aspek tersebut dapat 

mempengaruhi makna yang dihasilkan dari komunikasi yang berlangsung. 

Komunikasi non verbal juga mendukung komunikasi verbal yang dilakukan oleh 

seseorang, karena masyarakat luas beranggapan bahwa komunikasi non verbal 

tersebut lebih terpercaya. 

Didalam buku Wisnuwardhani dan Mashoedi (2012:42) mengatakan bahwa 

komunikasi non verbal memiliki beberapa fungsi (Miller et al., 2007) antara lain 

memberikan informasi. Melalui fungsi ini, seseorang bisa mengetahui informasi 

apa yang akan disampaikan sebelum seseorang tersebut menyampaikannya 

menggunakan kata-kata. Fungsi lainnya yaitu mengatur arus informasi, bagaimana 

seseorang mengatur jalannya komunikasi. Seseorang akan mengetahui kapan akan 

melanjutkan bicara apabila lawan biacara tersebut mulai merendahkan nada 

bicaranya. Fungsi selanjutnya adalah untuk mengisyaratkan sifat hubungan di 

antara orang-orang yang sedang berbicara. 

Di dalam buku Rakhmat (2012:82) terdapat beberapa tipe dari komunikasi 

non verbal yang di tunjukan melalui saluran yang berbeda-beda, diantaranya: 
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(1) Proksemik  

Prosemik adalah studi tentang penggunaan jarak dalam menyampaikan 

pesan. Edward T. Hall membagi jarak ke dalam empat corak: jarak publik, jarak 

sosial, jarak personal, dan jarak akrab. 

Pertama, seperti Edward T. Hall, kita juga menyimpulkan keakraban 

seseorang dengan orang lain dari jarak mereka, seperti yang kita amati. Semakin 

dekat jarak kita dalam berkomunikasi dengan lawan bicara semakin menunjukan 

seberapa besar kedekatan seseorang tersebut. 

Kedua, erat kaitannya dengan yang pertama, kita menanggapi sifat-sifat 

orang lain dari cara orang itu membuat jarak dengan kita.  

Ketiga, cara orang mengatur ruang mempengaruhi persepsi kita tentang 

orang itu. Sebagai contohnya yaitu sebuah keluarga yang hidup ditengah 

perkampungan padat yang selalu membuka pintu rumahnya akan memiliki kesan 

lebih terbuka, ramah dan keakraban. Berbeda dengan sebuah keluarga yang 

selalu menutup pintu rumahnya, akan memiliki kesan tertutup. 

(2) Kinesik (Kinesic Cues) 

Pesan non verbal yang berupa gerakan tubuh. Dalam bahasa Indonesia, 

kita mempunyai beberapa ungkapan yang mencerminkan presepsi kita tentang 

orang lain dari gerakan tubuhnya. Karena melalui beberapa penelitian 

membuktikan bahwa presepsi yang cermat tentang sifat-sifat orang dari 

pengamatan petunjuk kinesik. Kinesik atau gerak tubuh terdiri dari tiga bagian 

utama yaitu facial, gestural, dan juga postural. 

(3) Facial (Ekspresi Wajah) 
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Diantara berbagai petunjuk non verbal, petunjuk facial adalah hal yang 

paling penting dalam mengenali perasaan persona stimuli. Terkadang melalui 

ekspresi wajah seseorang bisa menunjukan atau mengungkapkan emosi mereka. 

Menurut Wisnuwardhani dan Mashoedi (2012:44) menyatakan bahwa 

ekspresi wajah sesungguhnya memberikan informasi yang jujur tentang emosi 

seseorang bila dilakukan secara spotan. 

(4) Paralinguistik 

Yang dimaksud sebagai paralinguistik adalah bagaimana cara seseorang 

mengucapkan lambang-lambang non verbal. Dimana paralinguistik tersebut 

berupa penekanan dalam percakapan yang dilakukan oleh satu individu dengan 

individu lainnya, seperti tinggi-rendahnya suara, tempo dalam berbicara, gaya 

bahasa, dan juga interaksi berupa perilaku ketika individu tersebut melakukan 

komunikasi. 

(5) Artifaktual  

Petunjuk artifaktual sendiri berupa benda-benda yang menempel dalam 

diri individu tersebut, penampilan individu tersebut, maupun bau-bauan yang 

dihasilkan. Dapat kita ketahui bahwa artifaktual sendiri membahas tentang 

potongan tubuh. 

Sifat pesan yang sering digunakan oleh anak penyandang autis yaitu 

nonverbal, karena mereka memiliki kesulitan dalam berkomunikasi secara verbal 

sehingga anak autis berkomunikasi dan mengungkapkan emosi mereka dengan 

gerakan dari tubuh mereka atau kinesic. Tapi tidak semua anak penyandang autis 

berkomunikasi dengan bahasa non verbal, ada beberapa anak autis yang 

berkomunikasi dengan bahasa verbal namun ada kalanya mereka menggunakan 
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bahasa nonverbal untuk mengungkapkan sesuatu yang sulit untuk mereka 

ungkapkan secara lisan atau verbal. Namun dalam penelitian ini, anak penyandang 

autis yang di teliti yaitu anak penyandang autis yang dominan menggunakan bahasa 

nonverbal dalam komunikasi mereka. 

3.4 Sifat Pesan Komunikasi Di Kalangan Anak Autis 

Pengertian autis menurut Lakshita (2013:11) didalam bukunya menyatakan 

bahwa penyandang autis, baik anak-anak maupun dewasa adalah individu dengan 

keunikan pribadi. Anak autis memiliki kombinasi perilaku yang membuat mereka 

berbeda dengan individu yang lainnya. Beberapa anak mungkin hanya 

menunjukkan gejala ringan dalam keterlambatan berbahasa, tetapi lebih memiliki 

permasalahan dalam bersosialisasi atau berteman. Anak autis juga sulit memulai 

atau meneruskan pembicaraan dengan individu lainnya.  

Autisme merupakan suatu sindrom yang mengganggu sistem saraf. Penyakit 

ini biasanya mengganggu perkembangan dari anak, diagnosisnya diketahui dari 

beberapa gejala yang biasanya mulai nampak dan mulai ditunjukkan oleh anak 

melalui penyimpangan-penyimpangan dari perkembangannya (Prasetyono, 

2008:11). Sedangkan menurut IDEA (Individuals with Disabilities Education Act) 

yang dikutip oleh Mangunsong (2009:170) dalam bukunya mendefinisikan autisme 

sebagai: 

“A developmental disability affecting verbal dan nonverbal communication 

and social interaction, generally evident before age 3,  that affects a child,s 

performance. other characteristics often associated with autism are engagement in 

repetitive activities and stereotyped movements, resistance to enviromental change 

or change in daily routines,  and unusual responses to sensory experiences. the term 
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does not apply if a serious emotional disturbaces.” (34 C.F.R. Part 300, dalam 

Hallahan & Kauffman, 2006, hal. 399-400). 

Dimana autisme sendiri merupakan kecacatan perkembangan yang 

mempengaruhi komunikasi verbal dan non verbal serta interaksi sosial, yang 

umumnya terbukti sebelum usia 3 tahun, yang mempengaruhi kinerja dari anak. 

Karakteristik yang biasanya sering muncul dan sering kita temui adalah keterlibatan 

dalam aktivitas berulang dan gerakan stereotip, resistensi terhadap perubahan 

lingkungan atau perubahan dalam rutinitas sehari-hari, dan respons yang tidak biasa 

terhadap pengalaman sensorik. Istilah ini tidak berlaku jika gangguan emosional 

yang serius. Sehingga biasanya siswa autis lebih cenderung memahami komunikasi 

non verbal dibandingkan komunikasi verbal. Pesan non verbal yang sering 

digunakan yaitu pesan berupa gerak tubuh (gesture).  

Dalam Hallahan & Kauffman(2006:399-400) yang dikutip oleh 

Mangunsong (2009:170) dalam bukunya, menjelaskan bahwa autisme merupakan 

kecacatan perkembangan yang mempengaruhi komunikasi verbal dan non verbal 

serta interaksi sosial, yang umumnya terbukti sebelum usia 3 tahun, yang 

mempengaruhi kinerja dari anak. Karakteristik yang biasanya sering muncul dan 

sering kita temui adalah keterlibatan dalam aktivitas berulang dan gerakan stereotip, 

resistensi terhadap perubahan lingkungan atau perubahan dalam rutinitas sehari-

hari, dan respons yang tidak biasa terhadap pengalaman sensorik. Istilah ini tidak 

berlaku jika gangguan emosional yang serius. Terdapat kurang lebih tiga gejala 

utama individu dengan Autistic Spectrum Disorder (ASD) yatu gangguan dalam 

interaksi, komunikasi, dan juga perilaku (Mangunsong (2009:171-173). 

1. Gangguan Interaksi Sosial 
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(1) Bayi atau balita autis tidak berespon normal ketika diangkat atau 

dipeluk. 

(2) Anak-anak autis tidak menunjukkan perbedaan respon ketika 

berhadapan dengan orangtua, saudara kandung atau guru dengan 

orang asing. 

(3) Enggan berinteraksi secara aktif dengan orang lain. Tidak memiliki 

minat bersosialisasi dengan orang lain, melainkan asik sendiri 

dengan benda-benda dan juga lebih suka menyendiri. 

(4) Tidak tersenyum ketika pada situasi sosial, melainkan tersenyum 

ketika  tidak ada sesuatu yang lucu. 

(5) Tatapan mata yang berbeda. Terkadang juga menghindar dari kontak 

mata atau melihat sesuatu dari sudut mata. 

(6) Tidak bermain selayaknya anak normal. 

2. Gangguan Komunikasi 

(1) Tidak memiliki perhatian untuk berkomunikasi atau tidak ingin 

berkomunikasi untuk tujuan sosial. 

(2) Gumaman yang biasanya muncul sebelum anak dapat berkata-kata 

yang mungkin tidak terlalu nampak pada anak autis. 

(3) Mengalami ketidak wajaran dalam berbahasa yang meliputi intonasi, 

rate, volume, dan isi bahasa. Misalnya, berbicara seperti robot, 

mengulang-ulang kata-kata. 

(4) Sering tidak memahami ucapan yang ditunjukkan kepada mereka. 

(5) Sulit memahamu bahwa satu kata mungkin memiliki banyak arti. 

(6) Menggunakan kata-kata yang aneh atau kiasan. 
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(7) Terus mengulangi pertanyaan biarpun telah mengetahui jawabannya 

atau memperpanjang pembicaraan tanpa menghiraukan lawan 

pembicaranya. 

(8) Sering mengulangi kata-kata yang baru saja atau pernah mereka 

dengar. 

(9) Gangguan dalam berkomunikasi secara non verbal, misalnya tidak 

menggunakan gerakan tubuh dalam berkomunikasi selayaknya 

prang lain ketika berkomunikasi selalu mengunakan bahasa non 

verbal untuk mempertegas makna yang ingin disampaikan. 

(10) Tidak menunjuk atau memakai gerakan tubuh untuk 

menyampaikan keinginannya, melainkan mengambil tangan orang 

tua atau orang lain yang berada didekatnya untuk mengambil objek 

yang dimaksud. 

3. Gangguan Perilaku 

(1) Repertitif (pengulangan), misalnya: tingkah laku motorik ritual 

seperti berputar-putar degan cepat (twirling), memutar-mutar objek, 

mengepak-ngepakkan tangan (flapping), bergerak maju mundur atau 

kanan kiri (rocking). 

(2) Asyik sendiri, seperti memiliki dunia sendiri dengan objek yang 

sama selama berjam-jam. 

(3) Sering memaksa orang tua untuk mengulang suatu kata atau 

potongan kata. 

(4) Memiliki sebuah benda yang selalu di bawa bersama, terkadang 

menolak pergi keluar rumah tanpa membawa benda tersebut. 
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(5) Tidak menyukai perubahan yang ada di lingkungan atau perubahan 

rutinitas. 

Namun tidak semua anak penyandang autis memiliki beberapa karakteristik 

diatas, terkadang hanya nampak beberapa saja, bisa juga seluruh karakteristik 

muncul pada anak penyandang autis. Dari beberapa karakteristik diatas, terdapat 

juga beberapa dampak dari perkembangan anak penyandang autis. Dampak 

perkembangan yang di timbulkang adalah sebagai berikut: 

1. Gangguan kognisi, dimana sebagian besar dari individu autis 

menunjukkan kekurangan dalam hal kognitif yang mirip dengan 

individu yang memiliki keterbelakangan mental. Berikut merupakan 

beberapa masalah dalam proses kognitif yang secara khusus dialami 

individu autis, yaitu (Mangunsong, 2009:178): 

(1) Kesulitan dalam mengartikan dan memahami informasi. 

(2) Mengandalkan terjemahan secara literal. 

(3) Mengingat sesuatu berdasarkan lokasinya di ruangan daripada 

pemahaman konsep. 

(4) Lemah dalam tugas yang membutuhkan pemahaman verbal dan 

bahasa yang ekspresif. 

(5) Lebih tertarik dengan pembelajaran menggunakan puzzle, balok, 

matching text,  atau menggambar replika. 

2. Gangguan presepsi sensori, dimana sebagian individu penyandang autis 

mengalami hyperresponsiveness atau hyporesponsiveness terhadap 

stimulus tertentu dalam lingkungan (Mangunsong, 2009:179). 

3. Gangguan perilaku Motorik (Mangunsong, 2009:179). 
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(1) Gerakan motorik stereotipi, seperti  bertepuk-tepuk tangan dan 

menggoyang-goyangkan badan (mengulangi gerakan yang sama). 

(2) Hiperaktivitas pada anak pra sekolah, tetapi ada pula yang 

mengalami hipoaktivitas. 

(3) Gangguan pemusatan perhatian dan impulsivitas. 

(4) Tergangguanya koordinasi motorik, seperti kesulitan dalam belajar 

mengikat tali sepatu, menyikat gigi, memotong makanan, dan 

mengancing baju. 

4. Gangguan tidur dan makan 

(1) Terbaliknya pola tidur, yaitu terbangun tengah malam 

(2) Enggan dengan beberapa makanan tertentu, karena bentuk yang 

aneh ataupun bau yang kurang disukai 

(3) Menuntut hanya makan makanan yang terbatas 

(4) Menolak ketika mencoba makanan yang baru 

5. Gangguan afek dan Mood 

(1) Berubahnya mood secara tiba-tiba, misalnya menangis atau tertawa 

tanpa sebab 

(2) Tertawa sendiri tanpa alasan yang jelas 

(3) Takut pada beberapa objek yang sebenarnya tidak menakutkan 

(4) Cemas atau depresi berat 

6. Tingkah laku agresif dan membahayakan 

(1) Menyakiti diri sendiri, seperti menggigit tangan atau jari sampai 

berdarah, membentur-benturkan kepala, mencubit, menarik rambut 

atau memukuli diri sendiri. Kesulitan dalam menunjukkan ekspresi 
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dan perasaannya, sehingga terkadang mereka menyakiti diri sendiri, 

kerena perasaan bersalah dan depresi. 

(2) Temper Tantrums, seperti marah-marah, membanting-banting meja, 

menghentakkan kursi, menangis histeris, berteriak tanpa pemicu 

(3) Kurangnya perasaan terhadap bahaya, dan rasa sakit sekalipun 

Menurut ICD-10 (International Classification of Diseases, WHO 1993) dan 

DSM-IV (American Psychiatric Association, 1994), autisme diklasifikasikan 

menjadi lima jenis, yaitu sebagai berikut (Prasetyono, 2008:54-65): 

1. Childbood Autism (Autisme Masa Kanak-kanak) muncul sebelum 

sebelum usia 3 tahun dan ditunjukan adanya hambatan dalam interaksi 

sosial, komunikasi dan kemampuan bermain secara imaginatif serta 

adanya perilaku stereotip pada minat dan aktivitas. 

2. Pervasive Developmental Disorder-Not Otherwise Specified (PDD-

NOS) gejala yang ditunjukan tidak sebanyak pada autis masa kanak-

kanak. Kualitas dari gangguan pada PDD-NOS lebih ringan, sehingga 

anak-anak masih bisa melakukan kontak mata, ekspresi facial  tidak 

terlalu datar, dan masih bisa diajak bergurau. 

3. Asperger’s Syndrome, lebih banyak terdapat pada anak laki-laki. 

Perkembangan bicaranya tidak terganggu, tetapi mereka kurang bisa 

berkomunikasi secara timbal balik. Berbicara dengan tata bahasa yang 

baku dan dalam berkomunikasi kurang menggunakan bahasa tubuh. 

Sangat terobsesi kuat pada suatu benda. Mempunyai daya ingat yang 

kuat dan tidak mempunyai kesulitan dalam pelajaran di sekolah. 
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4. Rett’s Syndrome jenis ini lebih sering terjadi pada anak perempuan 

dibandingkan dengan anak laki-laki. Biasanya penderita sempat 

mengalami perkembangan yang normal kemudian terjadi 

kemunduran/kehilangan kemampuan yang dimilikinya. Pertumbuhan 

kepala mulai berkurang pada umur lima bulan sampai empat tahun. 

Gerakan tangan menjadi tidak terkendali, gerakan yang terarah hilang, 

dan disertai dengan gangguan komunikasi serta penarikan diri secara 

sosial. Kehilangan kemampuan fungsional tangan yang digantikan 

dengan gerakan-gerakan tangan yang berulang-ulang. 

5. Chilldhood Disintegrative Disorder (CDD), menunjukan 

perkembangan yang normal pada selama 2 tahun pertama usia 

perkembangan, namun kemudian tiba-tiba kehilangan kemampuan-

kemampuan yang telah dicapai sebelumnya. 

Dalam hal ini, biasanya seorang guru akan berkomunikasi dengan siswa 

autis menggunakan kombinasi antara gerakan tubuh, bahasa tubuh, ekspresi wajah, 

intonasi (nada suara), dan konteks atau kondisi yang berlaku pada saat itu, karena 

biasanya siswa autis mengalami beberapa kesulitan dalam berkomunikasi. 

Komunikasi nonverbal menjadi dominan digunakan oleh anak penyandang autis 

untuk berinteraksi dengan lingkungannya. Anak autis pada umumnya memiliki 

keunikan dan keistimewaan tersendiri, ketika berkomunikasi. Biasanya mereka 

merespon dan mengungkapkan perasaan mereka melalui komunikasi non verbal 

seperti memukul kepala, bertepuk tangan, berteriak, memukul mukul meja dan lain 

sebagainya. 
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Sering juga ditemui ketika 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 

berlangsuung, 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 seperti yang telah dijelaskan 

sebelumnya (Rukmini, 2014:4).  

3.5 Macam-macam Pesan Gestural 

Pesan getural menunjukkan gerakan dari sebagian anggota badan seperti 

mata dan tangan untuk mengkomunikasikan berbagai makna (Rakhmat, 2012:286). 

Tanpa kita sadari, kita sering menggunakan gerakan anggota tubuh ketika hendak 

berkomunikasi dengan seseorang. Seperti gerakan melambaikan tangan ketika 

ingin pergi, bersalaman dengan orang ketika kita sedang berkenalan, dan lainnya. 

Menurut Galloway dalam buku Rakhmat (2012:286), mengatakan bahwa pesan 

gestural yang kita gunakan biasanya mengungkapkan: (1) mendorong/membatasi, 

(2) menyesuaikan/mempertentangkan, (3) responsif/tak responsif, (4) perasaan 

positif/negatif, (5) memperhatikan/tidak memperhatikan, (6) melancarkan/tidak 

reseptif, (7) menyetujui/menolak. Pesan gestural mempertentangkan (incongruous) 

terjadi bila pesan gestural memberikan arti lain dari pesan verbal atau pesan lainnya. 

pesan gestural tak responsif menunjukkan gesture yang tidak ada kaitannya dengan 

pesan yang diresponsnya. Pesan gestural negatif mengungkapkan sikap dingin, 

merendahkan atau menolak. Pesan gestural tak responsif mengabaikan permintaan 

untuk bertindak (Rakhmat, 2012:286). 
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Gesture merupakan bentuk perilaku non verbal yang meliputi gerakan 

tangan, bahu, lengan, dan jari-jari yang lebih dominan digunakan yaitu sebagai 

Gesture dengan Telapak Tangan: 

1. Gesture yang Menggambarkan Keterbukaan, Pertahanan diri dan Evaluasi  

(1) Tangan yang terbuka, merupakan bahasa tubuh yang dilakukan 

kebanyakan dari kita untuk menyatakan ketulusan hati dan 

keterbukaan. Terdapat 3 gerakan tangan yang biasanya sering 

dilakukan yaitu, pertama adalah posisi telapak tangan menghadap 

keatas, dimana ini merupakan gerakan isyarat sopan dan tidak 

memaksa, merupakan gerakan isyarat memohon/meminta sesuatu 

hal. Kedua, telapak tangan mengarah kebawah merupakan posisi 

telapakn tangan yang dominan, dimana biasanya gerakan telapak 

tangan ini digunakan oleh atasan kepada bawahannya, sehingga 

atasan akan memiliki otoritas secara langsung. Ketiga, telapak 

tangan dikepalkan sementara jari telunjuk menjadi alat simbolik 

yang digunakan si pembicara untuk menyuruh/memberikan 

instruksi. Posisi telapak tangan yang seperti ini merupakan posisi 

telapak tangan yang agresif (Pease, 1993:25-28). 

(2) Gesture tubuh mempertahankan diri yaitu menyilangkan kedua 

tangan di dada. Posisi menyilangkan tangan merupakan sesuatu 

yang biasa di gunakan atau dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. 

Seperti yang dikatakan oleh Darwin, Kelihatannya hal ini biasanya 

dipergunakan di seluruh belahan dunia untuk mengungkapkan 

upaya mempertahankan diri (Nierenberg & Calero, 2008:49-58). 
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Duduk dengan posisi kaki di atas pegangan kursi (meninggikan 

posisi kaki), posisi ini di lakukan untuk memberitahukan secara non 

verbal dominasinya atau hak-hak teritorialnya (Nierenberg & 

Calero, 2008:54). Menyilangkan kaki, seseorang yang 

menyilangkan kaki kelihatannya menjadi satu-satunya orang yang 

memberikan perlawanan pada anda dan membutuhkan perhatian 

besar. Ketika wanita menyilangkan kakinya dan menggerak-

gerakkan kakinya serta membuat tendangan kecil, ia mungkin 

merasa bosan pada situasi tertentu (Nierenberg & Calero, 2008:57-

58). 

(3) Beikutnya adalah evaluasi, yang merupakan sebuah penilaian yang 

diberikan kepada seseorang, sebuah pekerjaan, dan lainnya. 

Gerakan tangan yang diletakkan di pipi yang dihubungkan dengan 

posisi tubuh yang membelakangi orang lain, maka pola-pola 

pemikirinnya bersifat kritis, sinis, atau cara negatif seseorang yang 

berusaha membujuk (Nierenberg & Calero, 2008:63). Kepala 

dimiringkan, yang menunjukkan bahwa ada sesuatu hal yang cukup 

menarik dari sebuah percakapan yang di lakukan. Namun ketika 

kepala menjadi tegak tidak dimiringkan, punggung lurus, kemudian 

membungkuk. Melirik kearah atap, jam, orang lain, dan akhirnya 

beberapa orang mungkin akan mulai memposisikan tubuhnya ke 

arah pintu keluar, maka kelompok ini mencaai kondisi yang 

mengatakan “cukup” (Nierenberg & Calero, 2008:63-64). 

Mengusap dagu merupakan salah satu gerakan yang menunjukkan 



33 
 

bahwa seserang sedang berpikir tentang sesuatu hal yang penting 

atau juga sedang mengevaluasi sesuatu hal.  

2. Gesture yang Menggambarkan Kesiapan, Kerjasama, dan Frustasi 

(1) Kesiapan, merupakan satu diantara sekian banyak bahasa tubuh 

yang didalamnnya seorang indivisu yang bisa menyampaikan 

hasratnya dengan lebih siap dan terampil. Gesture yang biasanya di 

tunjukan yaitu duduk di tepi kursi dan kedua lengan terbentang, 

sambil mencengkaram tepi meja. Duduk di tepi kursi biasanya 

menggambarkan sebuah kompromil kerjasama, pembelian, 

penerimaan, persetujuan, mengakhiri, menolak, atau bahkan pergi 

(Nierenberg & Calero, 2008: 85-87).  

(2) Kejasama, berikut merupakan beberapa kelompok bahasa tubuh 

yang harus diasadari yaitu duduk di tepi kursi, dan meletakkan 

tangan di wajah.  Duduk ditepi kursi merupakan bahasa tubuh yang 

mengisayratkan kerjasama jika terdapat kesesuaian dengan 

kelompok bahasa tubuh yang menyampaikan minat terhadap apa 

yang dikatakan. Meletakkan tangan di wajag, merupakan bahasa 

tubuh yang menyampaikan segala sesuatunya dari kejenuhan 

sampai minat untuk mengevaluasi (Nierenberg & Calero, 2008:94). 

(3) Gesture yang menggambarkan seseorang frustasi yaitu, 

menggenggam tangan dengan erat, memperlihatkan gerakan seperti 

hendak meninju, telapak tangan di belakang leher, menendang 

tanah atau sebuah objek bayangan (Nierenberg & Calero, 2008:94). 
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3. Gesture yang Menggambarkan Percaya Diri, Rasa Gugup, dan 

Pengendalian Diri 

(1) Gesture yang menggambarkan kepercayaan diri. Kepercayaan diri 

menimbulkan pengendalian diri dan juga kemunduran. Orang yang 

percaya diri biasanya berbicara tanpa meletakkan tangan pada 

wajah seperti menutup mulut, hidung serta menggaruk kepala. 

Sikap-sikap yang menunjukan kepercayaan diri antara lain, 

streepling yang biasanya terlihat ketika seseorang menyatukan jari-

jari tangannya dan memberntuknya seperti kubah. Menurut 

Birdwhistell  gesture ini menunjukkan kepercayaan diri, dan 

terkadang keegoisan, atau sikap bangga (Nierenberg & Calero, 

2008:108). Tangan disatukan di belakang punggung, dagu diangkat 

ke Atas yang menunjukkan sikap berkuasa. Menyandarkan 

punggung dengan kedua tangan menyangga bagian belakang kepala 

disebut juga gesture superioritas (Nierenberg & Calero, 2008:119). 

(2) Gesture yang menunjukkan rasa gugup atau gelisah, merasa gelisah 

saat duduk di kursi, menutup mulut dengan menggunakan tanga saat 

bicara, dan gerakan menaikkan celana ketika akan duduk. Merasa 

gelisah saat duduk di kursi merupakan salah satu ciri seseorang 

merasa kurang nyaman dan ada sesuatu hal yang menganggunya 

(Nierenberg & Calero, 2008:127). 

(3) Pengendalian diri, dimana terdapat beberapa gesture yang di 

tunjukan seperti pergelangan kaki terkunci dan tangan 

mencengkeram dan memegang lengan atau mencengkeram 
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pergelangan tangan. Tak hanya pada laki-laki saja, wanita pun juga 

terkadang sering melakukan gesture yang sama ketika 

mengendalikan diri.  (Nierenberg & Calero, 2008:136).  

4. Gesture yang Menggambarkan Kebosanan, Penerimaan, dan Pengharapan. 

(1) Gesture yang menggambarkan kebosanan, yaitu mengetuk-ngetuk 

meja dan kaki. Seseorang anak laki-laki yang memukulkan jari-

jarinya pada meja atau bangku dengan irama monoton, sebenarnya 

sedang mencoba untuk memberitahukan tentang perasaannya. Saat 

satu gerakan digabungkan dengan beberapa gerakan lainnya, seperti 

mengetukkan tumit dan hentakan kaki dilantai, maka itu 

menunjukkan sikap kegelisahan. Kemudian bertopang dagu, 

dimana gesture ini menunjukan bahwa seseorang sudah mulai 

merasakan kebosanan. Mencoret-coret juga menjadi salah satu 

gesture yang ditunjukkan ketika seseorang sedang bisan dan tidak 

tertarik dengan sesuatu aktivitas yang diakukan (Nierenberg & 

Calero, 2008:143-146).   

(2) Gesture yang menggambarkan penerimaan, yaitu tangan di dada, 

tindakan menyentuh, dan menghadap ke lawan bicara. Isyarat 

penerimaan dan respons baik, yang kita terima dari orang lain 

seharusnya dilihat sebagai sebuah persetujuan yang mudah sekali 

berubah. Tangan di dada merupakan salah satu gesture yang 

biasanya sering sekali orang gunakan untuk menunjang bahasa 

verbal yang di ucapkan. Tangan di dada juga menjadi salah satu 

gesture penegasan dari kata-kata yang dikeluarkan (Nierenberg & 
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Calero, 2008:148-150). Tindakan menyentuh cenderung 

menunjukkan emosi mereka lebih cepat dan secara khusus akan 

memperlihatkannya kepada orang yang mereka sukai atau yang 

memiliki kedekatan dengannya. Ada berbagai makna dari gerakan 

menyentuh, tergantung tujuan dari orang yang melakukannya, ada 

yang memiliki makna sebagai instrupsi, isyarat kasih sayang, atau 

juga pengesahan (Nierenberg & Calero, 2008:153).  

(3) Gesture yang menggambarkan harapan, yaitu menggosok telapak 

tangan, menyilangkan jari. Menggosok telapak tangan, 

mengisyaratkan tentang harapan yang positif atau sesuatu hal yang 

baik. Semakin cepat seseorang menggosokkan telapak tangan 

berarti dia merasa akan mendapatkan hasil yang memuaskan. 

Semakin lambat dia menggosokkan tangan, dia sedang meragukan 

hasil positif yang ia harapkan (Nierenberg & Calero, 2008:157-

158). Menyilangkan jari merupakan salah satu bahasa tubuh yang 

memiliki arti pengharapan, dimana ketika seseornag menyilangkan 

jarinya dalam beberapa keadaan, seperti berada dalam suatu 

keadaan yang cukup tegang atau dalam sebuah penawaran sehingga 

menyilangkan kedua tangannya dengan cepat, sehingga 

menandakan bahwa dia berharap keinginannya dapat di kabulkan 

(Nierenberg & Calero, 2008:160). 

Beberapa macam gesture yang menggambarkan atau melambangkan 

sesuatu yang seperti di jelaskan oleh Nierenberg & Calero diatas adalah beberapa 

macam gesture yang biasanya dilakukan oleh orang-orang pada umumnya. Kajian 
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pustaka ini diharapkan juga mampu membantu pada saat penelitian dan 

menganalisa data yang sudah didapat. 

3.6 Komunikasi Gestural Di Kalangan Anak Autis Dengan Guru Pengajar 

Dalam Proses Belajar 

Pembelajaran merupakan proses belajar mengajar yang biasanya dilakukan 

melalui interaksi antara guru dengan siswa. Melalui proses belajar biasanya akan 

terjadi timbal balik antara siswa dan juga guru untuk mendapatkan tujuan dari 

proses belajar tersebut. Proses belajar mengajar merupakan inti dari kegiatan 

pendidikan di sekolah.   

Menurut Gagne (Supriadie dan Darmawan, 2012:29) yang dikutip oleh 

Rasyid (2014:40) dalam skripsinya mengatakan bahwa belajar juga dipengaruhi 

oleh dalam diri dan faktor dari luar diri dimana keduanya saling berinteraksi. 

Menurut Gagne, terdapat tiga unsur penting dalam belajar, pertama, yaitu unsur 

eksternal yang disebut sebagai stimulus dari lingkungan, kedua, unsur internal yang 

menggambarkan kondisi diri dalam proses kognitif, dan yang ketiga adalah hasil 

belajar itu sendiri.  

Oleh sebab itu, kemampuan dari seseorang yang mereka pelajari itu akan 

menjadikan perubahan perilaku secara nyata dan berpotensi. Perubahan perilaku 

tersebut dapat kita rasakan secara langsung ataupun bertahap, secara sadar maupun 

tanpa sadar. Terdapat beberapa prinsip-prinsip belajar yang di kemukakan oleh 

Alvin C. Eurich dari Ford Foundation (Supriadie dan Darmawan, 2012:30) yang 

dikutip oleh Rasyid (2014:42) didalam skripsinya, yaitu: 
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1. Hal apapun yang dipelajari oleh murid, maka ia harus mempelajarinya 

sendiri, tidak ada seorangpun dapat melakukan kegiatan belajar tersebut 

untuknya. 

2. Setiap murid belajar menurut tempo (kecepatan)nya sednri dan untuk 

setiap kelompok umur, terdapat variasi kecepatan belajar. 

3. Seorang murid belajar lebih banyak bilamana setiap langkah diberikan 

penguatan (“reinforcement”). 

4. Penguasaan secara penuh dari setiap langkah memungkinkan belajar 

secara keseluruhan lebih berarti. 

5. Apabila murid diberikan tanggung jawab untuk mempelajari sendiri, maka 

ia lebih termotivasi untuk belajar, ia akan belajar secara lebih baik. 

Sama halnya dengan anak biasanya, anak autis juga membutuhkan 

pengajaran dan bimbingan yang oleh guru. Tak semua guru bisa membimbing anak 

autis, karena guru sering mengalami kesulitan dalam proses pengajaran siswa autis. 

Beberapa dari anak autis memang sangat sulit untuk diatur, tetapi banyak yang 

sebaliknya yaitu teratur dan mendetail. Komunikasi yang dilakukan oleh guru 

dengan murid yang memiliki gangguan autis biasanya menggunakan kombinasi 

antara gerakan tubuh, bahasa tubuh, ekspresi wajah, intonasi (nada suara), dan 

konteks atau kondisi yang berlaku pada saat itu, karena biasanya siswa autis 

mengalami beberapa kesulitan dalam berkomunikasi.  

Sebagian orang juga mengatakan bahwa anak dengan gangguan autis 

cenderung lebih lama dalam memproses informasi, kata-kata yang diucapkan 

kepadanya, biasanya mereka membutuhkan waktu kurang lebih enam detik sampai 

sepuluh detik untuk memberikan timbal balik (Brower, 2010:17). Terkadang 
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disetiap proses belajar yang sedang berlangsung mereka juga mengalami kesulitan 

dalam mendapatkan maksud dari pesan yang disampaikan oleh guru mereka, 

sehingga biasanya seorang guru juga mengimbanginya dengan menggunakan 

bahasa tubuh. Pada kenyataannya siswa autis memiliki gaya belajar yang berbeda 

dengan siswa lain, berikut merupakan gaya belajar dari siswa autis menurut 

Sussman (1999) yang dikutip oleh Mangunsong (2009:181) dalam bukunya: 

1. Rote Learner 

Rote Learner merupakan kecenderungan dari siswa autis yang 

dimana dia selalu menghafalkan informasi yang diberikan tanpa 

memahami arti dari informasi tersebut. Misalkan: dapat mengucapkan 

alfabet secara lengkap tetapi tidak tahu bahwa huruf-huruf tersebut 

dapat digabungkan dengan huruf yang lain sehingga menghasilkan 

sebuah kata yang bermakna. 

2. Gestalt Learner 

Gaya belajar ini merupakan gaya belajar yang dilakukan oleh 

siswa autis dengan melihat sesuatu secara umum, dimana anak hanya 

menghafalkan kalimat-kalimat secara utuhtanpa mengerti makna apa 

yang terkandung didalamnya. Contoh: ketika orang tua berkata, 

“letakkan mainan itu di air”, maka dia akan melakukannya. Namun 

ketika diberi mainan yang sama dan kemudian anda mengatakan, 

“letakkan di meja”, dia akan tetap meletakkannya di air. 
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3. Visual Learner 

Siswa autis cenderung lebih tertarik dan senang melihat-lihat 

buku, gambar, atau juga menonton televisi, karena mereka dapat lebih 

mudah mencerna informasi yang dapat dilihat daripada hanya dapat 

didengar saja. 

4. Hands-on Learner 

Senang mencoba-coba dan mendapatkan pengetahuan melalui 

pengalaman yang sudah mereka dapat. Contoh: memberikan 

pembelajaran tentang membuka pintu dengan meletakkan tangan anak 

pada gagang pintu sambil mengucapkan “buka”. Sehingga ketika nanti 

diberikan instruksi “buka”, anak akan mengerti dan langsung menuju 

tempat yang dimaksud. 

5. Auditory Learner 

Lebih suka berbicara dan mendengarkan orang lain. Namun, gaya 

ini biasanya digabungkan dengan gaya lain oleh anak autis dalam 

belajar. 

Dalam komunikasi siswa autis lebih sering menggunakan bahasa tubuh 

(gestural) yang tidak jarang diikuti oleh ekspresi wajah yang biasanya mereka 

perlihatkan. Terkadang gesture yang mereka perlihatkan kepada guru mereka juga 

kurang dipahami oleh guru, terkadang guru juga akan mencari tahu dengan 

mengajak mereka berkomunikasi  

Didalam menyimpulkan dan memahami bagaimana komunikasi gestural 

siswa autis dalam proses belajar di dalam kelas, peneliti menggunakan teori yang 

di kemukakan oleh Ray Birdshistell dalam bukunya Kinesics and Context 
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mengurutkan tujuh asumsinya yang menjadi dasar teorinya dalam bahasa tubuh 

(LittleJohn dan Foss, 2011:159). 

1. Semua gerakan tubuh mempunyai makna penting dalam konteks 

komunikasi. Seseorang selalu dapat memberikan makna terhadap aktivitas 

tubuh. 

2. Perilaku dapat dianalisis karena telah diatur dan pengaturan ini dapat 

dikupas dengan analisis sistematis. 

3. Walaupun aktivitas tubuh memiliki keterbatasan secara biologis, kegunaan 

pergerakan tubuh dalam interaksi dianggap menjadi sebuah bagian dari 

sistem sosial. Oleh karena itu, kelompok yang berbeda akan menggunakan 

gesture dan gerakan tubuh lainnya secara berbeda. 

4. Orang dipengaruhi oleh aktivitas tubuh orang lain yang terlihat. 

5. Cara aktivitas tubuh yang berfungsi dalam komunikasi dapat diselidiki. 

6. Makna yang terungkap dari hasil penelitian kinesis ini berasal dari perilaku 

yang telah dikaji sebagaimana metode yang digunakan untuk penelitian. 

7. Seseorang yang menggunakan aktivitas tubuh akan memiliki ciri-ciri 

indiosyncratic, tetapi juga akan menjadi bagian sistem sosial yang besar 

bersama-sama dengan yang lainnya. 

Susunan karya dari Birdwhistell, Paul Ekman, dan Wallace Friesen yang 

berkolaborasi dalam penelitian yang membawa sebuah model dasar sempurna dari 

perilaku kinesis, dimana mereka lebih memusatkannya pada wajah dan juga tangan. 

Mereka menganalisis aktivitas non verbal dengan tiga cara yaitu, asal, kode, dan 

penggunaan. Dimana sumber/ asal sendiri adalah sumber dari sebuah tindakan. 

Perilaku non verbal mungkin saja bawaan-constant (perilaku universal yang 
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dibutuhkan bagi para kelangsungan hidup). Kedua adalah sandi, dimana sandi 

sendiri adalah hubungan tindakan dengan maknanya. Sebagai contoh, dengan 

budaya Amerika, kita sepakat bahwa gerakan mengangguk merupakan sebuah 

indikasi dari ya, tetapi sandi ini bermacam-macam dan dalam kebanyakan budaya 

lain, maknanya benar-benar berlawanan. Cara ketiga untuk menganalisis perilaku 

adalah dengan kebiasaan. Kebiasaan meliputi tingkatan sebuah perilaku non verbal 

yang dimaksudkan untuk menyampaikan makna (LittleJohn dan Foss, 2011:160). 

Menurut Ekman dan Friesen, semua perilaku non verbal dapat digolongkan 

menjadi satu dari lima tipe, bergantung pada sumber, sandi, dan kebiasaan. Berikut 

kelima tipe tersebut (LittleJohn dan Foss, 2011:160-161) : 

1. Emblem  

Emblem sendiri adalah lambang secara verbal yang dapat diatikan ke 

dalam makna yang cukup tepat. Mereka biasanya digunakan pada sebuah 

kebiasaan yang disengaja untuk menyampaikan sebuah pesan tertentu. 

Contohnya, “V” untuk tanda victory dan kekuatan kepalan tangan hitam. 

Lambang bisa muncul dari budaya dan mungkin saja dapat berubah-ubah atau 

ikonik. 

2. Ilustrator 

Ilustrator merupakan simbol/tanda non verbal dalam kegiatan 

komunikasi. Ilustrator sendiri digunakan untuk menggambarkan bahasa verbal. 

Ilustrator sendiri merupakan sebuah tanda non verbal yang disengaja. Simbol 

yang ditunjukan biasanya berupa gerakan dari anggota tubuh yang akan 

menjelaskan sesuatu hal yang hendak menunjukkan contoh sesuatu. Salah satu 
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contohnya yaitu menunduk ke bawah yang menunjukan bahwa seseorang itu 

sedang sedih ataupun depresi. 

3. Adaptor 

Adaptor merupakan gerakan tubuh yang bersifat spesifik. Gerakan 

spontan yang dilakukan oleh seseorag ketika berada pada keadaan 

tertentu.contohnya adalah remasan tangan, menggaruk kepala, atau 

menggoyangkan kaki.  Ada beberapa jenis adaptor yaitu: self adaptor 

(menggaruk kepala yang mana menggambarkan seseorang sedang merasa 

bingung), alter adaptors (mengarahkan gerakan kepada orang lain, seperti 

mengusap kepala seseorang sebagai tanda sayang), obyek adaptor (gerakan 

adaptor yang diarahkan kepada sebuah obyek tertentu).  

4. Regulator 

Regulator merupakan gerakan yang berfungsi mengarahkan, 

mengawasi, mengkoordinasi interaksi sesama. Contohnya yaitu, kita 

melakukan kontak mata dengan seseorang yang tujuannya untuk 

memperhatikan. Regulator utamanya adalah interaktif. Mereka dikodekan 

secara instrinsik atau ikonis. 

5. Affect Display 

  Perilaku affect display mugnkin saja bagian dari bawaan lahir, dimana 

perilaku ini selalu menggambarkan perasaan dan emosi. Wajah merupakan 

salah satu media yang sering digunakan untuk menunjukan tanda terhadap 

reaksi tertentu dari pesan yang direspon.  

Dalam proses belajar anak autis juga membutuhkan pendekatan agar mereka 

lebih terbuka dan merasa nyaman ketika berkomunikasi dengan guru mereka. Teori 
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penetrasi sosial yang dikemukan oleh Irwin Daltman dan Dalmas taylor (Richard 

dan Turner, 2009:205) juga menjadi salah satu teori pendukung dari teori Kinesics 

and Context,. Ada beberapa asumsi dalam teori ini, yang pertama adalah hubungan 

komunikasi mengalami beberapa kemajuan yang awalnya tidak intim menjadi lebih 

intim (Richard dan Turner, 2009:197). Asumsi kedua yaitu hubungan pada 

umumnya bergerak dalam cara yang teratur dan dapat diprediksi (Richard dan 

Turner, 2009:198). Asumsi ketiga perkembangan hubungan mencakup depenetrasi 

(penarikan diri) dan disolusi, Altman dan Taylor menyatakan kemiripan dengan 

film yang di putar mundur, sama dengan hubungan sebuah hubungan bisa bergerak 

maju menuju keintiman atau bergerak mundur menuju ketidakintiman (Richard dan 

Turner, 2009:198). Asumsi keempat menyatakan bahwa pembukaan diri adalah inti 

dari perkembangan hubungan (Richard dan Turner, 2009:199). 

Penetrasi dapat dilihat dari dua dimensi yaitu keluasan dan kedalaman. 

Keluasan (breadth), yaitu jumlah topik yang didiskusikan dalam sebuah hubungan. 

Waktu keluasan (breadth time) berhubungan dengan jumlah waktu yang dihabiskan 

oleh pasangan dalam berkomunikasi satu sama lainnya mengenai berbagai macam 

topik tersebut. Kedalaman (depth) merujuk pada tingkat keintiman yang 

mengarahkan diskusi mengenai suatu topik. Dapat disimpulkan bahwa, pertama 

pergeseran atau perubahan dalam pusat lapisan seperti lapisan pada kulit bawang. 

Kedua, makin besar kedalamannya, makin banyak kesempatan bagi seseorang 

untuk merasa rentan (Richard dan Turner, 2009:202). 

Teori ini berbicara tentang pembukaan diri, bagaimana seseorang bisa 

mencapai hubungan yang lebih intim. Dalam teori ini terdapat beberapa tahapan 

yang harus dijalani dimulai dari orientasi (membuka sedikit demi sedikit), 
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pertukaran penjajakan afektif (munculnya diri), pertukaran afektif (komitmen dan 

kenyamanan), dan pertukaran stabil (kejujuran total dan keintiman). 

1. Orientasi: Membuka sedikit demi sedikit. Pada tingkat ini yaitu seseorang 

hanya membuka sedikit informasi dari diri mereka yang akan mereka 

tunjukan kepada orang lain (Richard dan Turner, 2009:205). 

2. Pertukaran penjajakan afektif: Munculnya diri. Pada tahapan kedua ini, 

sudah mulai sedikit memunculkan kepribadian mereka di hadapan orang 

lain (Richard dan Turner, 2009:206). 

3. Pertukaran afektif: Komitmen dan kenyaman. Sudah mulai tumbuh rasa 

nyaman, tahap ini mencakup nuansa hubungan yang membuat seseorang 

merasa nyaman. Sudah mulai membuka diri dengan menunjukan ekspresi 

pribadi yang biasanya seseorang gunakan dalam sebuah hubungan yang 

intim. Pada tahap ini kita juga menemukan individu-individu yang 

menggunakan indiom pribadi (personal indiom), yang merupakan cara 

pribadi dalam mengekspresikan sebuah keintiman hubungan melalui kata-

kata, frase, atau perilaku (Richard dan Turner, 2009:207). 

4. Pertukaran stabil: Kejujuran total dan keintiman. Pada tahapan ini, 

seseorang akan menjalin hubungan dengan pengungkapan pemikiran, 

perasaan, dan perilaku yang lebih terbuka dari sebelumnya (Richard dan 

Turner, 2009:209).  

Menurut Altman dan Taylor keintiman suatu hubungan dari seseorang dapat 

dilihat dari sejauh mana penetrasi kita terhadap lapisan-lapisan kepribadian yang 

telah dijelaskan. Teori pendukung ini bermanfaat untuk membantu peneliti dalam 

berkomunikasi dengan siswa autis. Dengan berpedoman dengan bagaimana 
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membangun hubungan secara intim, agar siswa autis lebih terbuka 

danmempermudah dalam komunikasi. Untuk mengetahui apa saja tujuan dan 

maksud dari komunikasi gestural yang ditunjukkan oleh siswa autis, peneliti juga 

menggunakan teori semiotik yang di kemukakan oleh Ferdinand de Saussure. 

Dimana dia lebih memfokuskan pada bagaimana tanda-tanda (atau, di dalam 

konteks Saussure adalah kata-kata) yang terkait dengan tanda-tanda lain, bukan 

bagaimana tanda-tanda terkait dengan apa yang disebut Pierce sebagai objek. 

Saussure lebih memfokuskan perhatian lebih langsung pada tanda itu sendiri. 

3.7 Definisi Konseptual 

Kerangka konsep merupakan gambaran dari alur pemikiran penelitian dan 

memberikan penjelasan alasan dugaan yang dibuat dalam penelitian (Machmud, 

2016:35). Kerangka konsep biasanya berisi variabel-variabel penting dalam 

penelitian yang saling berkaitan. Dalam penelitian ini terdapat beberapa konsep 

yang akan di uraikan sebagai berikut: 

1. Definisi Komunikasi 

Banyak sekali definisi komunikasi yang di kemukakan oleh para 

ahil, namun ada berikut adalah beberapa definisi komunikasi yang 

memiliki keterkaitan dengan penelitian. Judy C. Pearson dan Paul E. 

Nelson mengungkapkan bahwa komunikasi adalah proses memahami dan 

berbagi makna. Karl Erik Rosengren juga berpendapat bahwa, komunikasi 

adalah interaksi subjektif purposif melalui bahasa manusia yang 

berartikulasi ganda berdasarkan simbol-simbol (Mulyana, 2010:76). Dapat 

kita ketahui bahwa komunikasi merupakan proses pertukaran pesan berupa 

pesan verbal maupun berupa non verbal yang melalui simbol-simbol 
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komunikasi yang memiliki makna. Terdapat beberapa macam konteks-

konteks dalam komunikasi yaitu, komunikasi intrapribadi (intrapersonal 

communication), komunikasi antarpribadi (interpersonal communication), 

komunikasi kelompok, komunikasi publik (public communication), dan 

komunikasi organisasi. Konteks komunikasi yang memiliki relevansi 

dengan penelitian ini yaitu konteks komunikasi antarpribadi 

(interpersonal communication). 

2. Komunikasi antarpribadi (interpersonal communication) 

Dari konsep komunikasi yang sudah di jelaskan sebelumnya, 

peneliti memilih salah satu konteks dari komunikasi yang memiliki 

relevansi dengan penelitian, yaitu komunikasi antarpribadi. Komunikasi 

antarpribadi merupakan proses komunikasi yang terjadi antara dua orang 

atau lebih secara tatap muka, dimana setiap individu memungkinkan untuk 

melihat reaksi yang akan ditunjukan secara verbal maupun non verbal dari 

individu lainnya secara langsung. Komunikasi antarpribadi harus memiliki 

beberapa proses sehingga mendapatkan hubungan yang sangat dekat. 

Komunikasi antarpribadi memiliki beberapa macam sifat pesan, yaitu sifat 

pesan komunikasi verbal dan juga sifat komunikasi non verbal, dimana 

dalam penelitian ini sifat komunikasi yang sering dipergunakan adalah 

sifat pesan komunikasi non verbal. Pesan komunkasi non verbal meliputi 

tanda maupun simbol yang memiliki makna. 

3. Sifat pesan non verbal 

Komunikasi non verbal adalah komunikasi yang bukan berupa 

kata-kata, namun bisa berupa gerakan tubuh, ekspresi wajah, maupun 
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postur tubuh. Komunikasi non verbal biasanya di pergunakan sebagai 

pendukung dari komunikasi verbal. Dalam konsep ini memecah 

komunikasi non verbal menjadi 5 jenis, yaitu proksemik, kinesik, facial, 

paralinguistik, dan juga artifaktual. Dalam penelitian ini jenis pesan non 

verbal yang di pilih adalah kinesik, dimana kinesik memiliki tiga bagian 

utama yaitu, facial, gestural, dan juga postural. 

4. Kinesik 

Kinesik merupakan pesan non verbal yang berupa gerakan tubuh. 

Gerakan tubuh meliputi ekspresi wajah, tangan dan lengan, jari-jari, 

maupun posture tubuh. Kinesik sendiri dibagi menjadi tiga yaitu, facial, 

gestural, dan juga postural. Dalam penelitian ini pesan gestural dipilih 

karena siswa autis lebih sering berkomunikasi menggunakan gesture 

tubuhnya yang meliputi tangan dan lengan, jari-jari, dan lainnya. Dimana 

komunikasi gestural bertujuan untuk mengkomunikasikan beberapa 

makna yang ingin disampaikan. 

5. Pesan gestural 

Dalam komunikasi antarpribadi terdapat beberapa sifat pesan yang 

di jelaskan yaitu verbal dan nonverbal. Namun didalam penelitian ini sifat 

pesan yang cocok yaitu sifat pesan nonverbal dengan mengambil poin 

pesan gestural. Karena di dalam penelitian tentang anak autis, komunikasi 

yang sering digunakan oleh mereka adalah komunikasi gestural, karena 

mereka memiliki kesulitan dalam berkomunikasi dengan orang lain 

menggunakan bahasa verbal.  

 


