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KOMUNIKASI ANTAR PRIBADI ORANG TUA ANAK PENDERITA 

AUTIS DENGAN TERAPIS DALAM MASA TERAPI SERTA EFEKNYA 

TERHADAP PERKEMBANGAN ANAK 

(STUDI PADA ORANG TUA DAN TERAPIS SISWA AUTIS DI SLB 

DHARMA BHAKTI DHARMA PERTIWI) 

 

Oleh 

 

SALSABILA KHAIRANI 

 

 

 

 

Komunikasi antar pribadi adalah proses komunikasi yang dianggap paling efektif 

untuk menerapkan suatu pendekatan dalam rangka mencapai tujuan yang 

diharapkan. Salah satunya adalah komunikasi antar pribadi antara orang tua anak 

penderita autis dengan terapis anak di sekolah yang dilakukan untuk 

menghasilkan efek yang baik terhadap perkembangan terapi anak. Tujuan dari 

penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimanakah komunikasi antar pribadi 

yang dilakukan oleh orang tua anak penderita autis dengan terapis dalam masa 

terapi anak, serta mengetahui efek dari komunikasi tersebut terhadap 

perkembangan anak. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori 

Joseph DeVito, dengan pendekatan aspek humanistik yaitu keterbukaan, empati, 

sikap mendukung, sikap positif, dan kesetaraan. Penelitian ini menggunakan tipe 

penelitian kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara 

mendalam dengan para informan dan observasi. Hasil penelitian ini menunjukkan 

bahwa komunikasi antar pribadi yang diterapkan oleh orang tua dengan terapis 

terbukti berperan dalam perkembangan terapi anak. Dari kelima aspek tersebut, 

semuanya berhasil diterapkan oleh orang tua dan terapis. Namun, intensitas 

dilakukannya komunikasi tersebut juga dapat menjadi salah satu faktor penentu 

dalam perkembangan terapi anak. 
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ABSTRACT 

 

 

INTERPERSONAL COMMUNICATION BETWEEN PARENTS OF AUTISM 

CHILDREN AND THE THERAPISTS DURING TREATMENT AND THE 

EFFECTS ON DEVELOPMENT OF CHILDREN 

 

(STUDY ON PARENTS AND THERAPISTS OF AUTISM STUDENTS IN 

SLB DHARMA BHAKTI DHARMA PERTIWI) 

 

By 

 

SALSABILA KHAIRANI 

 

 

Interpersonal communication is the process of communication that is considered 

the most effective way to implement an approach to achieve the expected goals. 

One of them is the interpersonal communication between parents of children with 

autism and the therapist in school, made to produce a good effect on the 

development of child therapy. The purpose of this research was to find out how 

interpersonal communication performed by parents of children with autism and 

the therapist during the treatment of children, and to know the effect of the 

communication on the development of children. A study used theory of humanistic 

approach by Joseph DeVito; openness, empathy, supportiveness, positiveness, and 

equality. This research used qualitative method the data were collected through 

in-depth interviews with informants and observations. The results of this research 

indicate that interpersonal communication which being implemented by parents 

with the therapist proved instrumental in the development of child therapy. From 

the five aspects of humanistic approach, all of them are successfully implemented 

by parents and therapists. However, the intensity of the communication does can 

also be a determining factor in the development of child therapy. 
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I. PENDAHULUAN 

 

 

 

 

1.1.  Latar Belakang Masalah 

Komunikasi merupakan hal terpenting dalam kehidupan sosial. Setiap individu 

memiliki caranya sendiri untuk berkomunikasi. Baik yang tinggal di pedalaman 

maupun di perkotaan, yang tua maupun yang muda, yang memiliki fisik sempurna 

maupun yang memiliki kekurangan, semuanya membutuhkan komunikasi di 

dalam kelangsungan hidup. 

Komunikasi adalah proses di mana individu saling membagi informasi, gagasan 

dan perasaan antar individu. Komunikasi memungkinkan terjadinya kerja sama 

sosial, membuat kesepakatan – kesepakatan penting dan lain-lain. Individu yang 

terlibat dalam komunikasi memiliki latar belakang sosial, budaya, dan 

pengalaman psikologis yang berbeda – beda. Perbedaan ini dapat 

mempengaruhi efektifitas sebuah komunikasi.  

Komunikasi dapat terjadi karena adanya persepsi yaitu cara pandang atau 

penilaian seseorang terhadap objek. Ada atau tidak adanya perbedaan persepsi 

merupakan salah satu penyebab terjadinya komunikasi. Misalnya saja, dua orang 

yang memiliki hobby yang sama akan mampu berjam - jam membicarakan hobby 

mereka tersebut. Sementara orang - orang yang berbeda pendapat akan mampu 

berdebat berjam - jam untuk mencapai kesamaan pendapat. 

https://id.wikipedia.org/wiki/Informasi
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Perbedaan&action=edit&redlink=1
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Efektifitas&action=edit&redlink=1
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Komunikasi menurut bahasa mengacu pada suatu upaya yang bertujuan untuk 

mencapai kesamaan. Atau bisa dikatakan juga, tujuan dari komunikasi adalah 

untuk membuat persamaan makna atau pandangan antara pengirim pesan 

(komunikator) dengan penerima pesan (komunikan). Hal tersebut mengacu pada 

kepuasan komunikasi yang bersifat pribadi antara komunikator dan komunikan. 

Agar tercipta hubungan yang baik, maka komunikator sebagai penyampai pesan 

harus menyampaikan maksud dan tujuan dengan baik pula, yang kemudian dapat 

diterima, dimengerti, dan ditanggapi oleh komunikan. Tanggapan atau reaksi dari 

komunikan ini penting karena merupakan umpan balik (feed back) yang 

menunjukkan bagaimana pesan itu diterima oleh komunikan. 

Komunikasi antar pribadi menurut Joseph A. DeVito (Liliweri, 1991:12-13) 

adalah proses pengiriman dan penerimaan pesan antara dua orang atau 

sekelompok kecil orang – orang , dengan beberapa efek dan beberapa umpan balik 

langsung. Berdasarkan definisi DeVito tersebut, maka komunikasi antarpribadi 

adalah komunikasi yang terjadi secara dialogis, dimana saat seorang komunikator 

berbicara maka akan terjadi umpan balik dari komunikan sehingga terdapat 

interaksi. 

DeVito juga menjelaskan bahwa terdapat 5 (lima) poin ciri komunikasi antar 

pribadi yang baik dan efektif, yaitu adanya sikap keterbukaan (openess), empati 

(emphaty), mendukung (supportiveness), rasa positif (positiveness), dan 

kesetaraan (equality).  

Salah satu bentuk komunikasi antar pribadi yang kerap muncul dalam kehidupan 

manusia adalah komunikasi antara orang tua dengan guru dari anaknya. Pada 
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umumnya, ketika terjadi komunikasi, akan terdapat beberapa perbedaan seperti 

gaya bahasa, isi pesan, dan sebagainya. Apa lagi jika yang berkomunikasi adalah 

orang tua anak penderita autis dengan terapisnya. 

Bicara mengenai autis, autis merupakan suatu kondisi seseorang sejak lahir 

ataupun saat masa balita yang menyebabkan penderitanya tidak bisa berinteraksi 

atau berkomunikasi secara normal. Dalam hal berkomunikasi, pada umumnya 

anak penderita autis mengalami beberapa kesulitan seperti kesulitan merangkai 

kata, kesulitan mengucapkan kalimat, dan kesulitan memahami perkataannya 

sendiri atau perkataan lawan bicaranya. Terkadang anak autis juga menggunakan 

bahasa yang diulang – ulang, karena memang penderita autis memiliki sifat 

repetitif atau suka mengulang – ulang. Anak penderita autis juga seringkali tiba – 

tiba berteriak atau menangis, memukul bahkan menggigit, melompat kesana 

kemari seolah tidak merasa lelah. 

Menghadapi kondisi perkembangan anak bermasalah seperti ini, reaksi orang tua 

sangatlah beragam. Tidak dapat dipungkiri jika ada kekecewaan, kesedihan atau 

kebingungan yang dirasakan mereka. Bahkan mungkin akan disusul dengan rasa 

malu sehingga membuat orang tua memilih untuk menutup-nutupi keadaan buah 

hati mereka dari lingkungan sekitarnya, dengan mengurung anak di dalam kamar 

serta mengucilkan anak dari lingkungan mereka. Seharusnya, orang tua bisa 

mencari informasi yang benar mengenai gangguan atau kelainan tumbuh kembang 

anak mereka dengan mendatangi sekolah – sekolah untuk anak penderita autis. 

Tapi tidak semua orang tua yang mempunyai anak penderita autis berperilaku 

sebagaimana di atas. Ada di antara mereka yang tetap menyayangi anak tersebut 
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setulus dan sepenuh hati, mendidiknya dengan sabar dan menganggapnya seperti 

anak normal pada umumnya. Banyak juga yang memberikan anak-anak mereka 

pendidikan di sekolah khusus dan terkadang masih mendatangi terapis di rumah 

sakit, guna membantu si anak agar bisa berangsur-angsur normal. Karena 

pertumbuhan dan perkembangan yang optimal dari anak penderita autis dapat 

dicapai jika didukung dengan penanganan yang baik pula. 

Bicara tentang terapis, ilmu yang dimiliki terapis mengenai autis sangat 

diperlukan dalam proses perkembangan anak penderita autis untuk 

mengoptimalkan perkembangan anak. Komunikasi yang terjalin antara terapis dan 

orang tua dapat menghasilkan jenis terapi apa yang cocok untuk anak penderita 

autis yang ditanganinya, juga penanganan yang baik pada sikap anak. Dengan 

begitu, diharapkan akan terjalin kerjasama antar kedua pihak yang menghasilkan 

perkembangan positif yang lebih baik pada anak. 

Dalam penelitian ini, komunikasi antar pribadi yang dilakukan orang tua anak 

penderita autis dengan terapis dalam masa terapi serta efeknya terhadap 

perkembangan anak tersebut akan dideskripsikan. Komunikasi yang dilakukan 

orang tua anak penderita autis dengan terapis sebenarnya sangat penting dalam hal 

membantu proses terapi anak karena dapat mengefektifkan, memudahkan dan 

memaksimalkan proses terapi. Hal ini dikarenakan adanya kerjasama antara orang 

tua yang paham akan karakter anaknya dengan terapis yang paham akan jenis 

terapi yang akan diberikan kepada anak penderita autis tersebut. 

Selain itu, terdapat beberapa komponen dalam proses komunikasi yang dilakukan 

yaitu ada komunikator, pesan, media atau saluran, komunikan, dan feedback, juga 
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terdapat konflik atau noise (gangguan). Contohnya perbedaan pendapat atau 

pemahaman dari kedua belah pihak. Mungkin saja ketika berdiskusi, pihak orang 

tua menginginkan cara belajar yang menurut mereka baik namun pihak terapis 

pun menganjurkan agar menggunakan cara belajar yang menurutnya baik juga. 

Dengan adanya noise tersebut, cara kedua pihak mengatasi konflik atau noise juga 

bisa menjadi bahan penelitian. 

Dalam komunikasi dialogis, baik komunikator maupun komunikan, keduanya 

aktif dalam proses pertukaran informasi yang berlangsung dalam interaksi. Inilah 

yang menjadi tolok ukur penelitian ini, seperti seberapa intens komunikasi yang 

dilakukan kedua pihak (orang tua dan terapis) maupun seperti apa hasil dari 

komunikasi yang dilakukan terhadap perkembangan anak penderita autis. Dan 

apakah dari komunikasi yang dilakukan sudah termasuk dalam komunikasi yang 

baik atau belum. 

Komunikasi yang baik dan efektif mengandung lima aspek ciri menurut DeVito, 

yaitu keterbukaan (openess), empati (empathy), sikap mendukung 

(supportiveness), sikap positif (positiveness), dan kesetaraan (equality). Oleh 

karena itu, komunikasi yang terjalin baik oleh orang tua dengan terapis sangat 

bermanfaat untuk membimbing perkembangan anak dalam masa terapinya, 

dengan terus mendukung segala perkembangan yang muncul dan tidak putus asa 

dalam membimbing anak. Tidak mudah memang, karena anak penderita autis 

merupakan anak berkebutuhan khusus yang sangat terbatas dalam berkomunikasi 

dan berinteraksi dengan sekitarnya, sehingga orang tua dan terapis harus terbiasa 

dan sabar akan semua tingkah laku anak. 
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Penelitian ini akan dilakukan di SLB Dharma Bhakti Dharma Pertiwi (yang pada 

pengetikan selanjutnya dalam penelitian ini akan disingkat menjadi SLB DBDP). 

SLB ini merupakan SLB swasta di Bandar Lampung, yang mulai berdiri dan 

beroperasi sejak tahun 1988. Kemudian pada tahun 2007, mulai dibuka sekolah 

khusus autis. Pada tahun ajaran 2016/2017, tercatat ada tiga orang terapis tetap 

dan delapan orang siswa yang terdiri dari empat siswa setingkat SMP dan empat 

siswa lainnya setingkat SD yang semuanya merupakan anak laki-laki. 

Adapun alasan pemilihan lokasi penelitian di SLB ini adalah karena di Bandar 

Lampung sendiri terdapat dua SLB yaitu SLB PKK di Sukarame dan SLB DBDP 

di Kemiling. Namun bedanya di SLB PKK tidak ada sekolah untuk anak penderita 

autis, sedangkan di SLB DBDP ada. Oleh karena itu, penulis memilih SLB DBDP 

ini sebagai lokasi penelitian. 

Informan yang akan disertakan dalam penelitian ini juga sudah terpilih, yaitu 

orang tua dari dua anak penderita autis setingkat SMP yang sudah menunjukkan 

perkembangan yang baik diantara yang lain. Sedangkan untuk informan terapis 

akan menyesuaikan dengan terapis anak yang bersangkutan yang sudah mendidik 

anak tersebut sejak awal masuk sekolah autis tersebut. 

Selama ini, komunikasi orang tua dengan guru merupakan komunikasi yang sudah 

umum terjadi di lingkungan kita. Namun bagaimana jika mereka berkomunikasi 

dalam konteks autis, dan apakah komunikasi tersebut berkontribusi membuat 

proses terapi anak menjadi lebih efektif? Hal itu yang masih sangat jarang 

diketahui orang lain karena kebanyakan orang tidak perduli dengan hal tersebut. 
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Maka dari itu, penulis tertarik untuk meneliti hal tersebut untuk menjadi 

pembelajaran ke depannya bagi orang tua maupun terapis siswa autis.  

Berdasarkan pada uraian-uraian yang telah dikemukakan di atas, maka judul untuk 

penelitian ini adalah “Komunikasi Antar Pribadi Orang Tua Anak Penderita Autis 

Dengan Terapis Dalam Masa Terapi Serta Efeknya Terhadap Perkembangan Anak 

(Studi Pada Orang Tua Dan Terapis Siswa Autis Di SLB Dharma Bhakti Dharma 

Pertiwi)” 

 

1.2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah yang akan diangkat 

adalah: 

1. Bagaimana komunikasi antar pribadi yang dilakukan orang tua anak 

penderita autis dengan terapis? 

2. Bagaimana efek yang dihasilkan oleh komunikasi tersebut terhadap 

perkembangan terapi anak? 

1.3. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah: 

1. Mendeskripsikan komunikasi antar pribadi yang dilakukan orang tua anak 

penderita autis dengan terapis. 

2. Mendeskripsikan efek yang dihasilkan oleh komunikasi tersebut terhadap 

perkembangan terapi anak. 
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1.4. Kegunaan Penelitian 

Kegunaan dari penelitian ini adalah : 

1. Secara Teoritis 

a. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan dan 

referensi yang bermanfaat dalam pengembangan penelitian Ilmu 

Komunikasi, khususnya bagi pengembangan penelitian yang 

berkaitan dengan komunikasi antar pribadi yang dilakukan anak 

penderita autis. 

b. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi 

pengembangan bidang komunikasi antar pribadi orang tua 

maupun terapis dengan anak penderita autis tentang komunikasi 

yang dilakukan dalam masa terapi. 

2. Secara Praktis 

a. Sebagai syarat untuk meraih gelar sarjana pada Jurusan Ilmu 

Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik Universitas 

Lampung. 

b. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi mengenai 

komunikasi, khususnya komunikasi antar pribadi terhadap anak 

penderita autis di Kota Bandar Lampung. 

c. Penelitian ini dapat dijadikan referensi dan bahan bacaan bagi para 

orang tua yang memiliki anak penderita autis guna lebih 

memahami kondisi anak mereka yang mengalami keterbatasan 

tersebut. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

 

 

2.1  Kajian Penelitian Terdahulu 

Komunikasi antar pribadi yang dilakukan oleh orang tua anak penyandang autis 

dengan terapis dalam masa terapi anak terdapat berbagai macam bentuk dan 

hambatannya, karena seperti yang kita ketahui sebelumnya bahwa anak 

penyandang autis lebih banyak menggunakan komunikasi non verbal dalam 

kesehariannya berkomunikasi. Pada penelitian mengenai komunikasi yang 

dilakukan oleh anak penyandang autis sendiri, terdapat beberapa tema yang 

meneliti tentang hal tersebut. Adapun penelitian terdahulu berguna sebagai acuan 

dan referensi penulis dan memudahkan penulis dalam menyusun penelitian ini. 

Berikut ini adalah dua penelitian terdahulu yang berkaitan dengan komunikasi 

antar pribadi anak penyandang autis. 

Tabel 1. Penelitian Fara Sausan 

Penulis Fara Sausan 

Jurusan Ilmu Komunikasi Universitas Lampung (2010) 

Judul 

Penelitian 

Peranan Komunikasi Pembelajaran Dalam Meningkatkan 

Kemampuan Berkomunikasi Pada Anak Autis (Studi pada 

guru pendamping dan siswa autis di kelas 2 dan 3 Sekolah 

Dasar Global Islamic School Lazuardi Haura Bandar 

Lampung) 

Hasil 

Penelitian 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendekatan 

pembelajaran komunikasi yang dilakukan di SD Lazuardi 

Haura terhadap anak autis adalah dengan menekankan pada 

interaksi sosial. Pendekatan ini dilakukan untuk terus 

menstimulus anak agar dapat bersosialisasi dan berinteraksi 
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dengan orang lain, tidak hanya berinteraksi dengan dirinya 

sendiri. 

Perbedaan 

Penelitian 

Perbedaan pada penelitian ini terletak pada objek penelitian 

yang diteliti. Dimana pada oleh Fara Sausan ini meneliti 

tentang bagaimana peran komunikasi pembelajaran dalam 

meningkatkan kemampuan berkomunikasi pada anak autis. 

Sedangkan pada penelitian ini, peneliti ingin meneliti 

bagaimana komunikasi antar pribadi orang tua anak penderita 

autis dengan terapis dalam masa terapi anak penderita autis 

dan efeknya terhadap perkembangan anak. 

Kontribusi 

pada 

Penelitian 

Menjadi sumber referensi bagi penelitian penulis (terutama 

mengenai lokasi penelitian) serta membantu dalam mengkaji 

penelitian dengan teknik analisis dan objek penelitian yang 

berbeda. 

Penelitian Fara Sausan ini menggunakan teori SMCR Berlo. Untuk metode 

penelitian yang digunakan Fara Sausan juga sama dengan peneliti yaitu penelitian 

deskriptif kualitatif. 

Tabel 2. Penelitian Bagus Iman Santoso Dikdo Ulomo 

Penulis Bagus Iman Santoso Dikdo Ulomo 

Jurusan Ilmu Komunikasi Universitas Mulawarman (2015) 

Judul 

Penelitian 

Strategi Komunikasi Interpersonal Guru Kelas Autis Di 

Sekolah Luar Biasa Negeri Pembina Samarinda 

Hasil 

Penelitian 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi komunikasi 

interpersonal berperan untuk memudahkan guru dalam 

menyampaikan pesan atau informasi kepada siswa autis di 

SLB N Pembina Samarinda. Strategi yang digunakan oleh 

guru dilihat dari sisi simbolik, yaitu menggunakan media 

gambar, simbol, tulisan,bahasa tubuh, dan sentuhan fisik. 

Strategi tersebut membuat penyampaian pesan lebih mudah 

diterima oleh siswa autis yang terlihat dari respon dan antusias 

siswa. 

Perbedaan 

Penelitian 

Pada penelitian oleh Bagus Iman Santoso Dikdo Ulomo ini 

meneliti tentang bagaimana strategi komunikasi interpersonal 

guru kelas autis di sekolah. Sedangkan pada penelitian ini, 

peneliti ingin meneliti bagaimana komunikasi antar pribadi 

orang tua anak penderita autis dengan terapis dalam masa 

terapi anak penderita autis dan efeknya terhadap 

perkembangan anak. 

Kontribusi 

pada 

Penelitian 

Membantu peneliti mengkaji penelitian dengan objek 

penelitian yang sama (komunikasi antar pribadi / 

interpersonal). 
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Penelitian Bagus Iman Santoso Dikdo Ulomo ini menggunakan teori interaksi 

simbolik. Untuk metode penelitian yang digunakan Bagus Iman juga sama dengan 

peneliti yaitu penelitian deskriptif kualitatif. Kajian penelitian terdahulu dan 

penelitian ini yang saling berkaitan, dimana objek penelitiannya sama-sama 

mengkaji tentang komunikasi yang dilakukan guru kelas autis. 

2.2 Tinjauan Teoritik 

2.2.1 Pengertian Komunikasi Antar Pribadi 

Komunikasi antar pribadi memiliki karakter yang unik, jika kita telusuri arti dari 

kata interpersonal. Inter berasal dari awalan antar yang berarti “antara” dan 

personal berarti “orang”. Dengan demikian, komunikasi antar pribadi secara 

harfiah berarti komunikasi yang terjadi antara orang – orang, bisa dikatakan juga 

komunikasi antar pribadi adalah komunikasi yang melibatkan dua orang atau 

lebih. Setiap pihak dapat menjadi pemberi dan pengirim pesan sekaligus pada 

waktu yang bersamaan. 

Menurut DeVito dalam Effendy (2009: 15), komunikasi interpersonal adalah 

penyampaian pesan oleh satu orang dan penerimaan pesan oleh orang lain atau 

sekelompok kecil orang, dengan berbagai dampaknya dan dengan peluang untuk 

memberikan umpan balik seketika. Dan menurut Mulyana (2007: 81) komunikasi 

interpersonal atau komunikasi antar pribadi adalah komunikasi antara orang-orang 

secara tatap muka, yang memungkinkan setiap pesertanya menangkap reaksi 

orang lain secara langsung, baik secara verbal maupun nonverbal. 

Komunikasi antar pribadi pada hakikatnya adalah suatu proses, atau ada juga yang 

menyebut sebagai sebuah transaksi dan interaksi. Transaksi mengenai gagasan, 

ide, pesan, simbol, atau informasi. Sedangkan interaksi mengesankan adanya 
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suatu tindakan yang berbalasan, dengan kata lain suatu proses hubungan yang 

saling pengaruh memengaruhi. Komunikasi antar pribadi dapat terjadi secara 

langsung maupun tidak. Penyampaiannya juga bisa melalui verbal maupun 

nonverbal. 

Menurut Effendy (2009: 15) komunikasi antar pribadi dipandang lebih efektif 

karena prosesnya memungkinkan berlangsung secara dialogis, dimana terjadi 

interaksi antara komunikator dan komunikan. Komunikasi yang berlangsung 

secara dialogis selalu lebih baik daripada komunikasi secara monolog, dimana 

hanya komunikator yang bersifat aktif dan komunikan bersifat pasif. Dalam 

proses yang dialogis, upaya dalam pengertian bersama (mutual understanding) 

antara kedua pihak komunikasi lebih cepat didapat serta dapat memunculkan 

empati. Cangara (2012: 36) menyebutkan bahwa komunikasi antar pribadi di 

dalam kehidupan bermasyarakat dapat berfungsi untuk meningktakan hubungan 

insani (human relations), menghindari dan mengatasi konflik – konflik pribadi, 

mengurangi ketidakpastian sesuatu, serta berbagi pengalaman dan pengetahuan 

dengan orang lain.  

2.2.2 Komponen – Komponen Komunikasi Antar Pribadi 

Menurut Suranto (2011: 7-9), berikut ini merupakan komponen – komponen yang 

berperan dalam komunikasi antar pribadi : 

a) Komunikator, yaitu orang yang menciptakan, memformulasikan, dan 

menyampaikan pesan. 
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b) Encoding, yaitu tindakan komunikator memformulasikan isi pikiran ke 

dalam simbol – simbol, kata – kata, dan sebagainya sehingga komunikator 

merasa yakin dengan pesan yang disusun dan cara penyampaiannya. 

c) Pesan, merupakan hasil encoding berupa informasi, gagasan, ide, simbol, 

atau stimuli yang dapat berupa pesan verbal maupun non verbal. 

d) Saluran/Media, yaitu sarana yang digunakan untuk menyampaikan pesan 

dari komunikator kepada komunikan yang dapat berupa media cetak, 

audio, maupun audiovisual. 

e) Komunikan, yaitu orang yang menerima pesan, menganalisis, dan 

menafsirkan pesan tersebut sehingga memahami maknanya. 

f) Decoding, merupakan proses memberi makna dari pesan yang diterima. 

g) Umpan balik (Feedback), merupakan respon atau tanggapan atau reaksi 

yang timbul dari komunikan setelah mendapat pesan. 

h) Gangguan (Noise), merupakan komponen yang mendistorsi atau 

menyebabkan penyimpangan/kekeliruan pesan. Gangguan dapat bersifat 

teknis maupun semantis. 

i) Konteks komunikasi, yaitu dimana komunikasi tersebut berlangsung yang 

meliputi konteks ruang, waktu, dan nilai. 

2.2.3 Ciri Komunikasi Antar Pribadi  

Menurut Suranto (2011: 14-16) komunikasi antar pribadi memiliki ciri antara lain 

sebagai berikut: 
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a) Arus pesan dua arah 

Arus pesan dua arah ini berlangsung secara berkelanjutan. Komunikator 

dan komunikan dapat berganti peran secara cepat, komunikator dapat 

berubah peran sebagai penerima pesan maupun sebaliknya. 

b) Suasana non formal 

Komunikasi antar pribadi yang terjalin biasanya berlangsung dalam 

suasana non formal dan pendekatan pribadi. 

c) Umpan balik segera 

Karena komunikasi antar pribadi berlangsung secara tatap muka, maka 

umpan balik dapat diketahui dengan segera. Komunikan segera 

memberikan respon secara verbal berupa kata – kata atau non verbal 

misalnya pandangan mata, raut muka, anggukan, dan sebagainya. 

d) Partisipan berada dalam jarak dekat 

Jarak dekat yang dimaksud yaitu fisik partisipan saling bertatap muka 

dalam satu lokasi, maupun psikologis yang mana menunjukkan hubungan 

kedekatan/keintiman antar partisipan. 

e) Partisipan mengirim juga menerima pesan secara simultan dan spontan, 

baik secara verbal maupun nonverbal 

Untuk meningkatan keefektifan komunikasi antar pribadi, peserta 

komunikasi berupaya saling meyakinkan, dengan mengoptimalkan 

penggunaan pesan verbal maupun non verbal secara bersamaan, saling 

mengisi, saling memperkuat, sesuai tujuan komunikasi. 

Berdasarkan ciri – ciri di atas, ditunjukkan bahwa dalam komunikasi antar pribadi 

jumlah orang yang terlibat lebih sedikit dibandingkan jenis komunikasi yang lain 
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sehingga komunikasi dapat lebih efektif. Hal itu dikarenakan komunkator dapat 

lebih fokus dalam menyampaikan pesan untuk mencapai tujuannya dan dapat 

dengan segera mengtahui umpan balik dari komunikannya. 

2.2.4 Tujuan Komunikasi Antar Pribadi 

Secara umum komunikasi antar pribadi memiliki tujuan untuk memengaruhi atau 

mengubah pandangan, sikap dan perilaku komunikan sesuai dengan harapan 

komunikator, dengan pengklasifikasian sebagai berikut : 

a) Efek Kognitif, adalah yang berkaitan dengan pikiran, nalar atau rasio, 

misalnya komunikan yang semula tidak tahu menjadi tahu, tidak mengerti 

menjadi mengerti, atau tidak sadar menjadi sadar. 

b) Efek Afektif, adalah efek yang berkaitan tentang perasaan, misalnya 

komunikan yang merasa sedih menjadi gembira. 

c) Efek Konatif, adalah efek yang berkaitan dengan timbulnya keyakinan 

dalam diri komunikan untuk melakukan sesuatu sesuai dengan apa yang 

dikehendaki oleh komunikator berdasarkan pesan yang ditransmisikan, 

sikap dan perilaku komunikan pasca proses komunikasi juga tercermin 

dalam efek konatif. 

2.2.5 Tahap – Tahap dan Proses Komunikasi Antar Pribadi 

Hubungan antar pribadi berlangsung melalui dua tahap, yaitu : 

1. Pembentukan Hubungan Antar Pribadi 

Tahap ini disebut juga dengan tahap perkenalan dengan ditandainya proses 

penyampaian informasi, seperti adanya fase kontak permulaan (initial 

contact phase), kemudian kedua belah pihak untuk saling menangkap 
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reaksi lawan bicaranya. Masing – masing pihak berusaha menggali 

secepatnya identitas, sikap, dan nilai pihak yang lain. Bila mereka merasa 

berbeda, mereka akan saling menyembunyikan dirinya. Sehingga 

hubungan interpersonal mungkin akan segera diakhiri. Para psikolog sosial 

menemukan bahwa penampilan fisik, apa yang diucapkan pertama, apa 

yang dilakukan pertama menjadi penentu yang penting terhadap 

pembentukan citra pertama tentang orang itu (Brooks dan Emmert dalam 

Rakhmat 2003:126). 

2. Peneguhan Hubungan Antar Pribadi 

Menurut Rakhmat (2003: 126), hubungan antar pribadi tidak bersifat 

statis, tetapi selalu berubah. Untuk memelihara dan memperteguh 

hubungan interpersonal, perubahan memerlukan tindakan – tindakan 

tertentu untuk mengembalikan keseimbangan. Ada empat faktor yang 

teramat penting dalam memelihara keseimbangan ini yaitu: 

1) Keakraban 

Keakraban merupakan pemenuhan kebutuhan akan kasih sayang. 

Hubungan antar pribadi akan terpelihara apabila kedua belah pihak 

sepakat tentang tingkat keakraban yang diperlukan. 

2) Kesepakatan 

Tentang siapa yang akan mengontrol siapa dan bilamana jika dua 

orang mempunyai pendapat yang berbeda sebelum mengambil 

kesimpulan, siapakah yang harus berbicara lebih banyak, siapa 

yang menentukan, siapakah yang dominan. Konflik terjadi pada 
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umumnya bila masing – masing mempertahankan ego dan ingin 

berkuasa, atau juga tidak ada pihak yang mau mengalah. 

3) Ketepatan respons 

Artinya respons si A harus diikuti oleh respons si B yang sesuai. 

Dalam percakapan misalnya, pertanyaan harus disambut dengan 

jawaban, lelucon dengan tertawa, permintaan keterangan dengan 

penjelasan. Respons ini bukan saja berkenaan dengan pesan – 

pesan verbal, tetapi juga pesan – pesan non verbal. Jika 

pembicaraan yang serius dijawab dengan main – main, ungkapan 

wajah yang sungguh – sungguh diterima dengan air muka yang 

menunjukkan sikap tidak percaya, hubungan interpersonal 

mengalami keretakan. Ini berarti adanya suatu respon yang tidak 

tepat. 

4) Keserasian suasana emosional ketika berlangsungnya komunikasi 

Walaupun mungkin saja terjadi dua orang berinteraksi dengan 

suasana emosional yang berbeda, tetapi interaksi tidak akan stabil. 

Besar kemungkinan salah satu pihak mengakhiri interaksi atau 

mengubah suasana emosi. Bila saya turut sedih ketika Anda 

mengungkapkan penderitaan Anda, saya akan menyamakan 

suasana emosional saya dengan suasana emosional Anda. Anda 

akan menganggap saya “dingin” ketika saya menanggapi perasaan 

Anda dengan perasaan yang netral (Rakhmat, 2003: 128).  
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2.2.6 Faktor Keberhasilan Komunikasi Antar Pribadi 

Dibandingkan dengan bentuk – bentuk komunikasi lainnya, komunikasi antar 

pribadi dinilai paling ampuh dalam kegiatan mengubah sikap, kepercayaan, opini, 

dan perilaku komunikan. Untuk menciptakan keberhasilan komunikasi antar 

pribadi, perlu dikembangkan sikap – sikap positif sebagai berikut (Suranto, 2011: 

82-84) : 

a) Membuka pintu komunikasi, misalnya dengan cara lambaian tangan, 

senyum yang tulus dan simpatik, mengucapkan kata sapaan, mengajak 

berjabat tangan, menanyakan keadaan, meminta maaf dan permisi, dan 

mengucapkan terima kasih. 

b) Sopan dan ramah dalam berkomunikasi tidak hanya dalam berbicara, 

tetapi juga dalam berpenampilan. 

c) Jangan sungkan meminta maaf apabila melakukan kesalahan. Dengan 

begitu kita menaruh rasa hormat pada orang yang diajak berbicara, dan 

pada gilirannya kita akan dihormati pula. 

d) Penuh perhatian. Hal ini dapat diketahui dari seberapa jauh komunikator 

mengetahui karakteristik komunikan atau seberapa jauh wali kelas 

menghafal nama – nama siswanya, apa saja yang disukai atau tidak, dan 

lain – lain. 

e) Bertindak jujur dan adil. Hal ini akan mengantarkan komunikator pada 

keprofesionalan karena kejujuran merupakan prinsip profesional yang 

penting. 
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2.3 Tinjauan Mengenai Autis 

2.3.1 Pengertian Autis 

Autisme adalah istilah yang mengacu pada gangguan perkembangan yang 

mempengaruhi otak. Gangguan ini mempengaruhi kemampuan seseorang untuk 

berkomunikasi, membentuk hubungan sosial, dan kesulitan merespon dengan 

tepat. Penderita autisme memiliki kecenderungan untuk memiliki perilaku repetitif 

atau pola berpikir yang kaku. Tingkat keparahan autisme sangat bervariasi. 

Beberapa anak autis bahkan ada yang dapat berpidato, namun ada juga memiliki 

gangguan kognitif serius dan keterlambatan bahasa, dan ada beberapa yang 

bahkan tidak pernah berbicara. 

Anak autis dapat bertindak seolah - olah tidak menyadari kedatangan orang lain, 

atau secara fisik tiba – tiba menyerang dan melukai orang lain tanpa provokasi. 

Terkadang mereka juga tidak sensitif terhadap luka dan memar, dan bahkan 

mungkin muncul keinginan untuk sengaja melukai diri sendiri (Quinn, 2006 : 6). 

Biasanya, penderita autisme mengalami beragam gangguan yang berdampak pada 

perkembangan mereka di tiga bidang yaitu memahami lingkungan sekitar, 

berkomunikasi, dan imajinasi (Hanbury, 2007 : 3). 

Autisme atau autis merupakan suatu gejala psikosis pada anak-anak yang unik dan 

menonjol yang dicirikan dengan ekspresi wajah yang kosong seolah-olah sedang 

melamun, kehilangan pikiran dan sulit sekali bagi orang lain untuk menarik 

perhatian mereka atau mengajak mereka berkomunikasi. Gangguan 

perkembangan ini banyak disebut sebagai autistik yaitu terdapatnya gangguan 

dalam komunikasi, interaksi sosial, dan aktifitas berfikir imajinatif. 
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Sedangkan Widyawati (2001) mendefinisikan autisme sebagai gangguan 

perkembangan pervasif  atau disebut juga Autism Specrtum Disorder (ASD) yang 

ditandai dengan adanya abnormalitas (sesuatu diluar keadaan normal) dan / atau 

terhambatnya perkembangan anak dan muncul sebelum usia 3 tahun. Autisme 

menghambat fungsi anak dalam 3 bidang, yaitu interaksi : sosial, komunikasi, dan 

perilaku yang terbatas (restriktif) dan berulang (repetitif). 

2.3.2 Karakteristik Anak Penderita Autis 

Beberapa permasalahan yang umumnya terdapat pada anak penderita autis adalah 

pada perilaku yang berulang-ulang (repetitif) dan kekurangan kemampuan untuk 

menjalin interaksi sosial yang timbal balik secara baik dan memadai, kurang 

kontak mata, ekspresi wajah yang kurang ceria atau hidup serta gerak-gerik 

anggota tubuh yang kurang tertuju, tidak dapat bermain dengan teman sebaya 

sehingga terlihat sendiri saja atau cenderung menjadi penyendiri bahkan tidak 

dapat berempati atau merasakan apa yang dirasakan orang lain.  

Dalam hal berkomunikasi, anak autis juga mengalami permasalahan pada 

kemampuan berbicara yang sangat lambat, bahkan sama sekali tidak berkembang 

serta tidak ada usaha dari sang anak untuk dapat mengimbangi komunikasi dengan 

orang lain. Dan jika anak autis dapat berbicara lancar pun, bicaranya tersebut 

tidak untuk berkomunikasi dengan orang lain tetapi dengan dirinya sendiri 

(komunikasi intrapersonal). Mereka juga sering menggunakan bahasa atau kata-

kata yang aneh yang tidak dimengerti oleh orang lain serta diulang-ulang. 

Cara bermain anak autis juga sangat kurang variatif, kurang imajinatif serta tidak 

dapat meniru, secara tiba-tiba sering menangis tanpa sebab, menolak untuk 
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dipeluk, tidak menengok atau menoleh bila dipanggil namanya bahkan tidak 

tertarik pada berbagai jenis atau bentuk permainan, namun seringkali memainkan 

mainan dengan cara aneh misalnya bermain mobil-mobilan bukan dimainkan 

seperti umumnya tapi mobil-mobilan tersebut dibalik kemudian ia memutar-mutar 

rodanya. 

Happe (1994 : 5) menyebutkan ada beberapa fakta mengenai autisme, yaitu: 

 Autisme tidak disebabkan oleh pola asuh orang tua yang cuek. 

 Autisme adalah gangguan biologis. 

 Autisme tidak terbatas pada masa kanak-kanak (bisa berlanjut hingga 

dewasa jika tidak diberi tindakan terapi). 

 Autisme adalah gangguan perkembangan yang berlangsung sepanjang 

hidup. 

 Autisme tidak selalu ditandai dengan keterampilan khusus. 

 Autisme ditemukan di semua tingkat IQ, tetapi umumnya disertai dengan 

ciri umum kesulitan belajar (cacat mental). 

 Autisme adalah gangguan parah dalam berkomunikasi, sosialisasi dan 

imajinasi. 

 

2.4 Tinjauan Terapi Autisme  

2.4.1 Jenis - Jenis Terapi Autis 

Dewasa ini semakin banyak bermunculan berbagai cara pengobatan dan suplemen 

yang ditawarkan dengan iming - iming bisa menyembuhkan autisme. Yang 

peneliti ketahui, iklan - iklan mengenai hal itu lebih banyak ditemukan di internet. 

Namun, para orang tua harus tetap berhati – hati dalam memilih terapi maupun 
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suplemen yang akan diberikan kepada anak autisme. Berikut ini terdapat sepuluh 

jenis terapi yang benar - benar diakui oleh para pakar terapi autis dan memang 

bagus untuk autisme : 

1. Terapi Wicara: adalah jenis terapi yang membantu anak melancarkan otot 

– otot mulut sehingga membantu anak berbicara lebih baik. 

2. Terapi Okupasi: adalah jenis terapi yang digunakan untuk melatih motorik 

halus anak. Anak penderita autis kadang mengalami kesulitan untuk 

memegang pensil dengan cara yang benar, kesulitan untuk memegang 

sendok dan menyuap makanan kemulutnya, memakai sepatu dan lain 

sebagainya. Dalam hal ini terapi okupasi sangat penting untuk melatih 

mempergunakan otot - otot halusnya dengan benar. 

3. Terapi Bermain: merupakan terapi yang mengajarkan anak melalui belajar 

sambil bermain. Bermain dengan teman sebaya berguna untuk belajar 

bicara, komunikasi dan interaksi sosial. Seorang terapis bermain juga bisa 

membantu anak dalam hal ini dengan teknik-teknik tertentu.  

4. Terapi Medikamentosa: dengan pemberian obat – obatan oleh dokter yang 

berwenang. Para pederita tidak boleh diberi sembarang obat, tapi obat 

harus diberikan bila timbul indikasi kuat. Gejala yang sebaiknya 

dihilangkan dengan obat yaitu hiperaktivitas yang hebat, menyakiti diri 

sendiri, menyakiti orang lain (agresif), merusak (destruktif), dan gangguan 

tidur (insomnia). 

5. Terapi Melalui Makanan: untuk anak – anak dengan masalah alerghi 

makanan tertentu, karena ada bebrapa makanan yang mengandung zat 

yang dapat memperberat gejala autis pada anak. Dalam terapi ini diberikan 
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solusi tepat bagi para orang tua untuk menyiasati menu yang cocok dan 

sesuai bagi putra-putrinya sesuai dengan petunjuk ahli mengenai gizi 

makanan. 

6. Sensory Integration Therapy: untuk anak – anak yang mengalami 

gangguan pada sensorinya. Terapi ini berguna meningkatkan kematangan 

susunan saraf pusat, sehingga lebih mampu untuk memperbaiki struktur 

dan fungsinya. Aktivitas ini merangsang koneksi sinaptik yang lebih 

kompleks, dengan demikian bisa meningkatkan kapasitas untuk belajar. 

7. Visual Therapy: pada umumnya penderita autis lebih mudah belajar 

dengan melihat. Hal inilah yang kemudian dipakai untuk mengembangkan 

metode belajar berkomunikasi melalui gambar-gambar. Beberapa video 

games bisa juga dipakai untuk mengembangkan keterampilan komunikasi. 

8. Biomedical Treatment / Therapy: penanganan biomedis yang paling 

mutakhir. Terapi biomedik dikembangkan oleh kelompok dokter yang 

tergabung dalam Defeat Autism Now . Pada terapi ini difokuskan pada 

pembersihan fungsi-fungsi abnormal pada otak. Dengan terapi ini 

diharapkan fungsi susunan saraf pusat bisa bekerja lebih baik sehingga 

gejala autism berkurang atau bahkan menghilang. Obat-obatan juga 

digunakan untuk penderitanya, namun harus dengan pengawasan dokter 

spesialis yang lebih memahami dan mempelajari autisme. Terapi biomedik 

melengkapi terapi lainnya dengan memperbaiki dari dalam (biomedis). 

Dan juga didukung oleh terapi dari dalam dan luar diri agar mengalami 

kemajuan yang cukup bagus. 
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Dengan adanya berbagai jenis terapi yang dapat dipilih oleh orang tua, maka 

sangat penting bagi mereka untuk memilih salah satu jenis terapi yang dapat 

meningkatkan fungsionalitas anak dan mengurangi gangguan serta hambatan 

autisme. Namun, tidak ada satupun jenis terapi yang berhasil bagi semua anak. 

Terapi harus disesuaikan dengan kebutuhan anak, berdasarkan pada potensinya, 

kekurangannya dan tentu saja sesuai dengan minat anak sendiri. 

Namun, jangan lupa bahwa gangguan autisme adalah suatu gangguan proses 

perkembangan, sehingga terapi jenis apapun yang dilakukan akan memerlukan 

waktu yang lama. Kecuali, terapi harus dilakukan secara terpadu dan setiap anak 

membutuhkan jenis terapi yang berbeda dan ditangani oleh terapis yang 

memahami jenis terapi tersebut. 

Terapi harus dilakukan secara multidisiplin ilmu, misalnya menggunakan; okupasi 

terapi, terapi wicara dan terapi perilaku sebagai basisnya. Terapis yang menangani 

anak harus mampu mengarahkan pilihan-pilihan anda terhadap berbagai jenis 

terapi yang ada saat ini. Tidak ada jaminan apakah terapi yang dipilih oleh orang 

tua maupun keluarga sungguh-sungguh akan berjalan efektif. Namun, orang tua 

dapat menentukan salah satu jenis terapi dan laksanakan secara konsisten. Bila 

tidak terlihat perubahan atau kemajuan yang nyata selama 3 bulan, dapat 

melakukan perubahan terapi.  

2.4.2 Perkembangan Pasca Terapi 

Perkembangan anak setelah melakukan terapi tergantung dengan seberapa intens 

terapi dilakukan dan sesuai dengan jenis terapi yang dibutuhkan anak. Misalnya 

anak sedang menerima terapi wicara karena ia masih susah berbicara, maka hasil 
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dari terapi tersebut ialah anak tersebut mulai bisa berbicara sedikit demi sedikit. 

Atau anak yang sedang menerima terapi okupasi yang dimana ia  

bisa melepas sepatunya sendiri namun kesulitan saat memakainya, maka hasil dari 

terapi tersebut ialah anak tersebut mulai bisa memakai sepatunya sendiri. 

Perilaku anak penderita autis juga kadang membuat jengkel dan kesal karena 

tingkahnya yang terkadang tiba – tiba memukul dan berteriak. Terapi perilaku 

atau sikap juga dibutuhkan dalam kasus seperti itu, dan hasilnya nanti bisa dilihat 

apakah anak tersebut masih suka memukul, berteriak, dan sebagainya. 

2.5 Landasan Teori 

2.5.1 Teori DeVito 

Komunikasi mengacu pada tindakan, oleh satu orang atau lebih, yang mengirim 

dan menerima pesan yang terdistorsi oleh gangguan (noise), terjadi dalam suatu 

konteks tertentu, mempunyai pengaruh tertentu, dan ada kesempatan untuk 

melakukan umpan balik (DeVito, 1997: 23). Melalui komunikasi antar pribadi, 

kita berinteraksi dengan orang lain, mengenal mereka dan diri kita sendiri, dan 

mengungkapkan diri kita dengan orang lain. 

DeVito mendefinisikan komunikasi antar pribadi merupakan pengiriman pesan-

pesan dari seseorang dan diterima oleh orang lain, atau sekelompok orang dengan 

efek dan umpan balik yang langsung. As communication that takes places between 

two persons who have clearly estabilished relationship; the people are in some 

way “connected”. Would thus include what takes place between a son and his 

father, two sisters, a teacher and a student, two lovers, two friends, and so on. 

(DeVito, 1997: 11). 
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Menurut DeVito dalam Suarnto (2011: 82) mengemukakan terdapat lima sikap 

positif yang harus dipersiapkan dalam komunikasi antar pribadi yaitu : 

1. Keterbukaan (openess), yaitu merupakan sikap bisa menerima masukan dari 

orang lain, serta berkenan menyampaikan informasi penting kepada orang lain 

tersebut, sehingga ada ketersediaan membuka diri untuk mengungkapkan 

informasi dan kualitas keterbukaan mengacu pada sedikitnya tiga aspek dari 

komunikasi interpersonal yaitu sebagai berikut: 

a) Komunikator yang efektif harus terbuka kepada orang yang diajaknya 

berinteraksi. 

b) Mengacu kepada kesediaan komunikator untuk berinteraksi secara jujur 

terhadap stimulus yang datang. Orang yang diam, tidak kritis, dan tidak 

tanggap pada umumnya merupakan peserta percakapan yang menjemukan. 

c) Menyangkut “kepemilikan” perasaan dan pikiran. Terbuka dalam 

pengertian ini adalah mengakui bahwa perasaan dan pikiran yang 

seseorang lontarkan adalah memang miliknya dan orang tersebut 

bertanggung jawab atasnya. 

2. Empati (empathy), merupakan kemampuan seseorang untuk merasakan kalau 

seandainya ia menjadi orang lain, dapat memahami sesuatu yang dialami orang 

lain, dapat merasakan apa yang dirasakan orang lain, dan dapat memahami 

sesuatu persoalan dari sudut pandang orang lain melalui kacamata orang lain. 

Orang yang berempati mampu memahami motivasi dan pengalaman orang lain, 

perasaan dan sikap mereka, serta harapan dan keinginan mereka untuk masa 

mendatang. Seseorang dapat mengkomunikasikan empati baik secara verbal 

maupun non verbal (melalui ekspresi wajah atau gerak – gerik yang sesuai, 
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konsentrasi yang terpusat meliputi kontak mata, postur tubuh penuh perhatian, 

kedekatan fisik, serta sentuhan atau belaian yang sepantasnya). 

3. Dukungan (supportiveness), merupakan hubungan antar pribadi yang mana 

setiap pendapat, ide atau gagasan yang disampaikan mendapat dukungan dari 

pihak- pihak yang berkomunikasi. Dengan demikian keinginan atau hasrat yang 

ada dimotivasi untuk membantu seseorang agar lebih bersemangat dalam 

melaksanakan aktivitas serta meraih tujuan yang diinginkan. 

4. Rasa positif (positiveness), ditunjukkan dalam bentuk sikap dan perilaku. 

Perasaan positif ini dapat ditunjukkan dengan cara menghargai orang lain, berpikir 

positif terhadap orang lain, tidak menaruh curiga berlebihan, meyakini pentingnya 

orang lain, memberikan pujian dan penghargaan, dan komitmen menjalin kerja 

sama. Rasa positif menghindarkan pihak- pihak yang berkomunikasi untuk tidak 

curiga atau prasangka yang menggangu jalannya interaksi keduanya. 

5. Kesetaraan (equality), ialah pengakuan bahwa kedua belah pihak memiliki 

kepentingan, kedua belah pihak sama-sama bernilai dan berharga, dan saling 

memerlukan. Kesetaraan berarti kita menerima pihak lain. Kesetaraan meliputi 

penempatan diri setara dengan orang lain, menyadari akan adanya kepentingan 

yang berbeda, mengakui pentingnya kehadiran orang lain, tidak memaksakan 

kehendak, komunikasi dua arah, saling memerlukan, serta suasana komunikasi 

akrab dan nyaman.  

Alasan pemilihan teori ini adalah karena dalam teori DeVito terdapat elemen 

penting yang tidak ada dalam teori lain, yaitu lima poin ciri komunikasi yang 

baik. Hal tersebut dapat membantu kajian  penelitian mengenai komunikasi antar 
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pribadi antara orang tua dan terapis dan melihat efeknya terhadap perkembangan 

terapi anak. 

2.6 Kerangka Pikir 

Kerangka pikir adalah model konseptual mengenai bagaimana teori berhubungan 

dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai hal yang penting 

(Sugiyono, 2011: 60). Kerangka pikir digunakan sebagai penjelasan sementara 

terhadap gejala yang menjadi objek permasalahan pada penelitian yang dilakukan. 

Jadi dapat dijelaskan bahwa kerangka pikir adalah sebuah pemahaman yang 

melandasi pemahaman-pemahaman yang lainnya, sebuah pemahaman yang paling 

mendasar dan  menjadi pondasi bagi setiap pemikiran atau suatu bentuk proses 

dari keseluruhan dari penelitian yang akan dilakukan.  

Perkembangan pada terapi anak penderita autis pastilah tidak sama. Terlepas dari 

apa saja terapi yang diberikan kepada mereka, komunikasi yang dilakukan orang 

tua dengan terapis mereka juga bisa menjadi bahan penelitian karena hal tersebut 

kemungkinan berkaitan juga dengan hasil perkembangan terapi anak. Dalam hal 

ini, penelitian akan berfokus pada lima aspek komunikasi yang efektif menurut 

DeVito, merujuk pada apakah kelima aspek tersebut berkaitan atau tidak dengan 

hasil atau efek terhadap terapi anak. 

Kerangka pikir ini merujuk pada komunikasi antar pribadi menurut DeVito guna 

menjelaskan bagaimana komunikasi antar pribadi yang terjalin antara orang tua 

dengan terapis dan menghasilkan efek yang seperti apa dalam perkembangan 

terapi anak. Berikut ini adalah bagan kerangka pikir penelitian ini : 
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Bagan 1. Kerangka Pikir 

 

 

 

 

Komunikasi antar pribadi orang tua anak 

penderita autis dengan terapis dalam masa 

terapi serta efeknya terhadap perkembangan 

anak 

Keterbukaan 

(openess) 

 

Efek dari komunikasi tersebut terhadap 

perkembangan anak 

Kesetaraan    

(equality) 

Sikap positif 

(positiveness) 

Sikap mendukung 

(supportiveness) 

Empati 

(empathy) 

Orang tua dengan 

terapis 

Terapis dengan 

orang tua 



 

 

 

 

 

 

III. METODOLOGI PENELITIAN 

 

 

 

 

3.1 Tipe penelitian 

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif. Menurut Nazir (1988: 54) metode 

deskriptif adalah suatu metode dalam meneliti status kelompok manusia, suatu 

objek, suatu set kondisi, suatu sistem pemikiran, ataupun suatu kelas peristiwa 

pada masa sekarang. Serta menurut Nawawi dan Martini (1994: 73), metode 

deskriptif adalah metode yang melukiskan suatu keadaan objektif atau peristiwa 

tertentu berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana mestinya yang 

kemudian diiringi dengan upaya pengambilan keputusan umum berdasarkan 

fakta-fakta historis tersebut. 

Penelitian deskriptif merupakan suatu tipe penelitian yang bertujuan untuk 

menggambarkan keadaan atau fenomena tertentu (Arikunto, 1992: 207). Alasan 

peneliti menggunakan metode deskriptif adalah untuk memperoleh pemaparan 

yang objektif dan dapat mendeskripsikan komunikasi antar pribadi antara orang 

tua anak penderita autis dengan terapisnya dalam masa terapi si anak. Selanjutnya 

metode ini dapat digunakan dalam menggambarkan keadaan-keadaan yang 

mungkin terdapat dalam situasi tertentu. Dengan kata lain penelitian deskriptif 

yaitu penelitian yang memusatkan perhatian kepada masalah-masalah 

sebagaimana adanya saat penelitian dilaksanakan. 
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3.2  Metode Penelitian 

Metode dalam penelitian ini adalah metode kualitatif (qualitative research). 

Menurut Bogan dan Taylor dalam Moleong (2004: 4), metode penelitian kualitatif 

merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-

kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati . Selain itu, 

metode penelitian kualitatif menurut adalah cara untuk mendeskripsikan dan 

menganalisis fenomena, peristiwa, aktivitas sosial, sikap kepercayaan, persepsi, 

pemikiran orang secara individu maupun kelompok. 

Penelitian kualitatif memusatkan perhatian pada prinsip-prinsip umum yang 

mendasari perwujudan sebuah makna dari gejala-gejala sosial di masyarakat. 

Objek analisis dalam pendekatan kualitatif adalah bentuk-bentuk komunikasi yang 

dilakukan orang tua anak penderita autis dengan terapis dalam masa terapi  anak. 

Penelitian ini bermaksud memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh 

subjek penelitian dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata atau bahasa atau 

perilaku yang diamati. 

Dalam proses penelitian kualitatif, data yang didapatkan berisi perilaku dan 

keadaan individu secara keseluruhan. Dalam penelitian ini, pendekatan kualitatif 

digunakan untuk menjelaskan bagaimana komunikasi antar pribadi orang tua anak 

penderita autis dengan terapis pada masa terapi serta efeknya terhadap 

perkembangan anak. Penelitian kualitatif dalam penelitian ini dimaksudkan untuk 

mendapatkan gambaran dan keterangan – keterangan secara jelas dan faktual 

tentang bagaimana orang tua anak penderita autis dengan terapis berkomunikasi 

serta apa efeknya untuk perkembangan anak. 
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3.3 Objek Penelitian 

Objek penelitian yang dikaji adalah komunikasi antar pribadi orang tua anak 

penderita autis dengan terapis di SLB DBDP. Komunikasi yang dimaksud  dalam 

penelitian ini adalah komunikasi antar pribadi yang mengandung lima ciri 

komunikasi yang baik menurut DeVito. 

3.4 Fokus Penelitian 

Fokus penelitian dalam sebuah penelitian dimaksudkan untuk membatasi studi, 

sehingga dengan pembatasan studi tersebut akan mempermudah penelitian dalam 

pengelolaan data yang kemudian menjadi sebuah kesimpulan. Menurut Bungin 

(2003: 41), fokus penelitian dalam penelitian kualitatif adalah fokus kajian 

penelitian atau pokok soal yang hendak diteliti, mengandung penjelasan mengenai 

dimensi – dimensi apa yang menjadi pusat perhatian dan hal yang kelak dibahas 

secara mendalam dan tuntas. 

Dalam hal ini, fokus penelitian akan merujuk pada lima aspek ciri komunikasi 

yang baik dan efektif menurut DeVito yaitu keterbukaan (openness), empati 

(emphaty), dukungan (supportiveness), rasa positif (positiveness), dan kesetaraan 

(equality). Tujuannya adalah untuk mengetahui bagaimanakah keterkaitan lima 

aspek tersebut terhadap komunikasi antar pribadi yang dilakukan orang tua anak 

penderita autis dengan terapis dalam masa terapi serta efeknya terhadap 

perkembangan si anak itu sendiri. 

Tolok ukur komunikasi antar pribadi yang digunakan adalah melalui sudut 

pandang humanistik yang berupa lima kualitas umum yaitu : 
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1. Keterbukaan (openness), sikap terbuka sangat berpengaruh dalam 

menciptakan komunikasi antar pribadi yang efektif. Keterbukaan yang 

ditekankan disini adalah pengungkapkan reaksi atau tanggapan baik dari 

orang tua maupun terapis terhadap hal apa saja yang dikomunikasikan. 

Baik orang tua maupun terapis, diharapkan bersikap terbuka saat 

berkomunikasi karena hal tersebut berkaitan dengan efek terapi anak juga. 

Dengan membuka diri, dapat menimbulkan rasa aman dan percaya dalam 

berinteraksi secara lebih akrab. Sikap terbuka disini adalah dengan adanya 

kejujuran, tidak berbohong dan menyembunyikan informasi, dan juga 

menerima saran ataupun kritikan. Dengan keterbukaan, maka komunikasi 

antar pribadi akan berlangsung secara adil, transparan, dua arah, dan dapat 

diterima oleh semua pihak yang berkomunikasi. 

2. Empati (emphaty) merupakan kemampuan seseorang untuk merasakan 

seandainya menjadi orang lain, dapat memahami sesuatu yang sedang 

dialami orang lain, merasakan apa yang dirasakan orang lain, dan 

memahami suatu persoalan dari sudut pandang orang lain. Hakikat empati 

dalam penelitian ini adalah melihat usaha dari orang tua maupun terapis 

untuk merasakan bagaimana seandainya menjadi pengajar anak penderita 

autis yang lebih sulit dibanding menjadi pengajar anak normal, atau 

merasakan bagaimana seandainya mempunya anak penderita autis seperti 

itu. 

3. Dukungan (supportiveness) merupakan hubungan interpersonal yang 

efektif adalah hubungan dimana terdapat sikap mendukung. Hubungan 

antar pribadi yang efektif antara orang tua dan terapis akan membuat 
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terjalinnya semacam kerja sama karena dari komunikasi tersebut 

mempunyai tujuan yang sama yaitu untuk keefektifan jalannya terapi anak. 

Orang tua harus selalu mendukung terapis karena sejatinya mendidik anak 

penderita autis itu lebih sulit dibandingkan mendidik anak normal. Begitu 

pula terapis yang harus mampu memberikan dukungan kepada orang tua, 

karena orang tua pasti merasa bahwa anak tersebut berbeda dengan anak 

normal sehingga memperlakukan anak penderita autis tersebut dengan 

tidak baik. Dukungan dalam komunikasi dapat disampaikan melalui 

berbagai cara seperti memberikan motivasi, atau memberi saran dan 

masukan jika dibutuhkan. 

4. Perasaan positif (positiveness) ditunjukkan dalam bentuk sikap dan 

perilaku. Perasaan positif ini dapat ditunjukkan dengan cara menghargai 

orang lain, berpikir positif terhadap orang lain, tidak menaruh rasa curiga 

berlebihan, meyakini pentingnya kehadiran orang lain, memberikan pujian 

dan penghargaan, dan komitmen menjalin kerja sama. Dalam bentuk 

sikap, maksudnya adalah bahwa pihak – pihak yang terlibat dalam 

komunikasi (orang tua dan terapis) harus memiliki perasaan dan pikiran 

positif. Dalam bentuk perilaku artinya bahwa tindakan yang dipilih adalah 

yang relevan dengan tujuan komunikasi antar pribadi. Misalnya dalam 

penelitian ini, terapi mejelaskan kepada orang tua mengenai jenis terapi 

apa yang dibutuhkan anak saat itu dengan seksama sampai orang tua 

paham, dan orang tua juga tidak mencurigai terapis jika hasil dari terapi 

tersebut tidak maksimal karena bisa saja bukan merupakan kesalahan 

terapis namun karena faktor lain. 
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5. Kesetaraan (equality) berarti harus ada pengakuan secara diam – diam 

bahwa kedua pihak sama – sama bernilai dan berharga, bahwa masing – 

masing pihak saling memerlukan. Kesetaraan berarti kita menerima pihak 

lain. Kesetaraan meliputi penempatan diri setara dengan orang lain, 

menyadari akan adanya kepentingan yang berbeda, mengakui pentingnya 

kehadiran orang lain, saling memerlukan, tidak memaksakan kehendak, 

komunikasi dua arah, serta suasana komunikasi yang akrab dan nyaman. 

Misalnya dalam penelitian ini, kesetaraan yang dimaksud adalah berupa 

pengakuan atau kesadaran serta kerelaan dari kedua pihak yaitu orang tua 

dan terapis untuk menempatkan diri dengan setara ketika sedang 

berkomunikasi, sehingga akan tercipta hubungan komunikasi antar pribadi 

yang baik. 

Selanjutnya dapat dilihat bagaimana keterkaitan antara komunikasi orang tua 

dengan terapis yang sudah menerapkan kelima aspek di atas dengan 

perkembangan terapi anak. Apakah saling berkaitan atau tidak. 

3.5 Informan 

Informan menurut Moleong (2004: 248) ialah orang – orang yang ada pada latar 

penelitian yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan 

kondisi latar penelitian. Informan dimanfaatkan untuk berbicara, bertukar pikiran, 

atau membandingkan suatu kejadian yang ditemukan dari subjek lainnya. 

Informan harus memiliki beberapa kriteria yang harus dipertimbangkan, yaitu: 

1. Subjek yang telah lama dan intensif menyatu dengan suatu kegiatan atau 

medan aktivitas yang menjadi sasaran atau perhatian penelitian dan ini 
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biasanya ditandai oleh kemampuan memberikan informasi di luar kepala 

tentang sesuatu yang ditanyakan. 

2. Subjek masih terikat secara penuh dan aktif pada lingkungan dan kegiatan 

yang menjadi sasaran penelitian. 

3. Subjek mempunyai cukup banyak waktu dan kesempatan untuk dimintai 

informasi. 

4. Subjek yang dalam memberikan informasi tidak cenderung diolah atau 

dikemas terlebih dahulu dan mereka relatif masih lugu dalam memberikan 

informasi. 

Teknik pemilihan informan pada penelitian ini adalah teknik purposive 

(disengaja). Teknik purposive bersifat tidak acak, namun subjek penelitian dipilih 

berdasarkan pertimbangan – pertimbangan tertentu. 

Pada penelitian ini, dipilih dua informan orang tua anak penderita autis yang mana 

anak tersebut bersekolah di SLB DBDP dan sudah di tingkat SMP (dalam proses 

pembelajaran autis). Dua informan orang tua yang dipilih oleh peneliti memiliki 

kriteria sebgai berikut: 

1. Orang tua dari anak autis yang sudah mulai terlihat adanya perkembangan 

yang baik setelah diterapi, namun orang tua jarang berkomunikasi dengan 

terapis di sekolah anak. 

2. Orang tua dari anak autis yang sudah mulai terlihat adanya perkembangan 

yang baik setelah diterapi, dan orang tua juga sering berkomunikasi 

dengan terapis di sekolah anak. 
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Sebelumnya telah dilakukan observasi langsung dengan kedua anak autis 

bersangkutan. Pemilihan informan tidak dilihat dari bagaimana latar belakang 

informan atau hal lain, namun dilihat dari perkembangan anak autis yang 

bersangkutan. Maka dari itu, dipilihnya informan dengan kriteria tersebut adalah 

agar dapat membandingkan bagaimana komunikasi yang dilakukan orang tua 

dengan terapis serta efeknya terhadap perkembangan anak. 

Setelah terdapat informan orang tua, maka dipilih juga informan terapis untuk 

melengkapi informasi yang diberikan informan orang tua. Pemilihan informan 

terapis juga disesuaikan dengan siapa anak autis yang berada dalam asuhan terapi 

tersebut. Dalam hal ini, karena anak autis yang orang tuanya menjadi informan 

ada dua orang, maka informan terapis juga dipilih dua orang. Kedua terapis ini 

masing – masing mendidik anak autis yang bersangkutan. 

Terapis yang pertama yaitu Ibu Rosmiati yang sudah 22 tahun mengajar di SLB 

DBDP, dan terapis kedua yaitu Ibu Titi yang sudah 10 tahun mengajar di SLB 

DBDP. Ibu Rosmiati dan Ibu Titi sama – sama berpendidikan S1 jurusan 

pendidikan luar biasa. Keduanya kemudian aktif menjadi terapis autis sejak 8 

tahun terakhir atau sejak pertama dibukanya program sekolah autis di SLB DBDP 

pada tahun 2007. Kedua terapis terpilih tersebut sudah pernah menerapkan 

beberapa jenis terapi autis kepada anak autis. Contohnya yaitu terapi wicara, 

okupasi, terapi bermain, dan terapi melalui makanan (diet khusus). 

Selanjutnya akan diteliti bagaimana komunikasi antar pribadi yang dilakukan 

orang tua dengan terapis dan menggunakan lima poin ciri komunikasi yang baik 
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menurut DeVito, sehingga menghasilkan efek atau perkembangan yang seperti 

apa pada anak. 

3.6 Sumber Data 

Sumber data pada penelitian ini terbagi atas dua jenis : 

1. Data Primer 

Data primer merupakan data utama dalam penelitian. Pada penelitian ini 

data primer diperoleh langsung dari lapangan baik melalui pengamatan 

peneliti maupun dari jawaban atas pertanyaan yang telah disiapkan oleh 

peneliti yang diajukan kepada informan. 

2. Data Sekunder 

Data sekunder merupakan data yang didapat dari berbagai sumber lainnya 

yang dianggap mendukung penelitian, seperti buku, artikel, internet, dan 

lain – lain. 

3.7 Teknik Pengumpulan Data 

Dalam kegiatan pengumpulan data, peranan alat pengumpulan data sangat penting 

karena alat ini digunakan sebagai pedoman atau pegangan selama pengumpulan 

data itu berlangsung. Ada berbagai macam alat pengumpulan data yang dapat 

digunakan, sesuai dengan metode yang dipilih dalam pengumpulan data. 

Pengumpulan data dalam penelitian ini akan dilakukan melalui: 

1. Wawancara Mendalam (In Depth Interview) 

Teknik wawancara yang dilakukan oleh peneliti adalah dengan melakukan 

tanya jawab langsung kepada informan orang tua dan terapis di SLB 

DBDP. Teknik wawancara yang dilakukan peneliti adalah dengan cara 



39 
 

merekam hasil wawancara dalam bentuk suara (audio), berpedoman pada 

daftar pertanyaan yang telah disiapkan sebelumnya. Wawancara ini 

dilakukan beberapa kali sesuai dengan keperluan peneliti yang berkaitan 

dengan kejelasan dan kemantapan masalah yang dijelajahi. 

2. Observasi 

Observasi adalah suatu cara pengumpulan data dengan pengamatan 

langsung dan pencatatan secara sistematis terhadap objek yang akan 

diteliti. Observasi dilakukan langsung oleh peneliti dengan cara 

pengamatan dan pencatatan. Peneliti akan melihat langsung bagaimana 

komunikasi yang terjadi antara orang tua dengan terapis di SLB DBDP 

serta mengamati komunikasi tersebut. 

3.8 Teknik Pengolahan Data 

Setelah data terkumpul maka tahap selanjutnya adalah melakukan pengolahan 

data yang sudah didapatkan, dengan tahapan sebagai berikut : 

1. Tahap editing 

Tahap ini dimaksudkan untuk memeriksa dan melengkapi kembali data 

yang didapatkan dari hasil pengumpulan data berdasarkan wawancara 

terhadap informan dan observasi langsung di lapangan, sehingga data 

tersebut dapat dipertanggungjawabkan. Data yang ada diperiksa 

kelengkapan dan kelayakan untuk diteliti secara mendalam. 

2. Tahap interpretasi dan analisis data  

Setelah tahap editing dilakukan, data hasil wawancara dan observasi serta 

dokumentasi lapangan yang telah didapat kemudian dianalisa, dimulai 



40 
 

dengan mencari keterkaitan dalam kajian teori komunikasi antar pribadi 

dalam DeVito. 

3.9 Teknik Analisis Data 

Analisis data menurut Patton dalam Moleong (2004: 268) adalah proses mengatur 

urutan data, mengorganisasikannya ke dalam suatu pola, kategori, dan setuan 

uraian dasar. Ia membedakannya dengan penafsiran, yaitu memberikan arti yang 

signifikan terhadap hasil analisis, menjelaskan pola uraian, dan mencari hubungan 

di antara dimensi – dimensi uraian. Model analisis data kualitatif dengan metode 

perbandingan tetap melalui proses yang mencakup yaitu : 

1. Reduksi Data 

Merupakan bagian dari analisis data dengan memusatkan perhatian pada 

bagian terkecil data yang telah diperoleh dari lapangan. Data yang telah 

terkumpul kemudian dipilih dengan mengambil data yang relevan dengan 

maksud penelitian dan membuang data yang tidak diperlukan. Data 

kualitatif disederhanakan dengan berbagai cara seleksi, ringkasan, 

pemberian kode, dan penggolongan. 

2. Penyajian Data 

Penyajian data dibatasi sebagai sekumpulan informasi tersusun yang 

disesuaikan dan diklarifikasi untuk mempermudah peneliti dalam 

menguasai data dan tidak terbenam dalam setumpuk data. 

3. Verifikasi (Menarik Kesimpulan) 

Kesimpulan selama penelitian berlangsung makna – makna yang muncul 

dari data yang diuji kebenarannya, kekokohannya, kecocokannya sehingga 

diperoleh kesimpulan yang jelas kebenarannya. 



 

 

 

 

 

 

IV. GAMBARAN UMUM 

 

 

 

 

4.1 Sejarah Singkat SLB Dharma Bhakti Dharma Pertiwi 

SLB Dharma Bhakti Dharma Pertiwi merupakan sekolah yang bergerak untuk 

membantu sistem pendidikan bagi anak-anak yang memiliki kebutuhan khusus 

seperti tunarungu, tunagrahita, dan autis. SLB Dharma Bhakti Dharma Pertiwi 

merupakan SLB swasta dan beralamat di jalan Teuku Cik Ditiro, kelurahan 

Beringin Raya, kecamatan Kemiling, kota Bandar Lampung. 

Dalam SLB ini terdapat SLB-B (untuk tunarungu) yang terdiri dari TK sampai 

SMA dan mulai beroperasi sejak 1 Juli 1991, SLB-C (untuk tunagrahita) yang 

terdiri dari TK sampai SMA mulai beroperasi 8 Agustus 1988, dan sekolah autis 

yang mulai beroperasi sejak 2007. SLB ini merupakan bagian dari yayasan 

Dharma Bhakti Dharma Pertiwi yang berpusat di Jakarta Pusat dan diketuai oleh 

Ny. Retno Djunaidi Djahri. 

Saat ini, SLB Dharma Bhakti Dharma Pertiwi dipimpin oleh Bapak Tukiman, 

S.Pd. dan terdapat 28 orang guru yang terdiri dari 26 PNS dan 2 orang guru 

honorer. Semua itu terbagi dari 9 orang guru SLB-B, 13 orang guru SLB-C, dan 3 

orang guru sekolah autis. 
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4.2 Mengenai Sekolah 

4.2.1 Visi, Misi, dan Tujuan SLB Dharma Bhakti Dharma Pertiwi 

a. Visi 

Mengembangkan kemampuan akademik dan non akademik peserta didik 

secara optimal agar mandiri dan bertakwa dalam pembelajaran 

yang nyaman. 

b. Misi 

1. Meletakan dasar kecerdasan, pengetahuan, keperibadian, ahlaq mulia, 

serta ketrampilan pada satuan pendidikan dasar. 

2. Meletakan dasar kecerdasan, pengetahuan, keperibadian, ahlaq mulia, 

serta ketrampilan pada satuan pendidikan Menengah 

3. Mengembangkan kemampuan peserta didik dibidang akademik, olah 

raga, seni budaya, dan ketrampilan sesuai potensi , minat dan bakat. 

4. meningaktkan pengelolaan sekolah sesuai ketentuan, dalam rangka 

kesejahteraan warga belajar. 

5. Mewujudkan warga belajar yang memiliki kepedualian dalam 

menciptakan lingakungan sekolah yang nyaman. 

c. Tujuan 

1. Menyiapkan peserta didik agar memiliki dasar-dasar kecerdasan, 

pengetahuan, keperibadian, ahlaq mulia, serta ketrampilan sesuai 

potensinya. 

2. Menyiapkan peserta didik agar memiliki ketrtampilan untuk bekal hidup 

mandiri. 
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3. Membekali peserta didik bidang olah raga, ketrtampilan, dan seni budaya 

untuk dapat berkopentensi. 

4. Membekali peserta didik untuk melanjutkan jenjang pendidikan yang 

lebih lanjut. 

5. Menyiapkan peserta didik agar dapat bersosialisasi di masyarakat. 

 

4.2.2 Sarana dan Prasarana 

Berbagai sarana dan prasarana yang dimiliki SLB Dharma Bhakti Dharma Pertiwi 

adalah sebagai berikut: 

 Kantor TU 

 Show room 

 Kelas dan ruang sanggar batik tulis 

 Gedung sekolah (terdiri dari 3 gedung SLB-B, 3 gedung SLB-C, dan 1 

gedung sekolah autis) 

 Gedung gimnasium (gedung olah raga / serba guna) 

 Arena bermain outdoor 

 Pendopo 

 Wisma 

 Warung pembelajaran 

 Perpustakaan 

 Mushola 

 Ruang praktek (terdiri dari ruang praktek tata boga, ruang praktek salon, 

ruang praktek bina diri, dan ruang praktek bengkel) 
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4.3 Jenis Terapi yang Sudah Diterapkan oleh Terapis di Sekolah Autis SLB 

Dharma Bhakti Dharma Pertiwi 

Dalam proses terapi anak penderita autis di sekolah autis SLB ini, terdapat 

berbagai macam jenis terapi yaitu: 

1. Terapi Wicara, yaitu terapi yang membantu anak melancarkan otot – otot 

mulut sehingga membantu anak berbicara lebih baik. 

2. Terapi Okupasi, yaitu terapi untuk melatih motorik halus anak. 

3. Terapi Bermain, yaitu terapi yang mengajarkan anak melalui belajar 

sambil bermain. 

4. Terapi Medikamentosa, yaitu terapi dengan pemberian obat – obatan oleh 

dokter yang berwenang. 

5. Terapi Melalui Makanan, yaitu terapi untuk anak – anak dengan masalah 

alergi makanan tertentu. 

6. Sensory Integration Therapy, yaitu terapi untuk anak – anak yang 

mengalami gangguan pada sensorinya. 

7. Auditory Integration Therapy, yaitu terapi agar pendengaran anak menjadi 

lebih baik lagi. 

8. Biomedical Treatment/Therapy, yaitu terapi dengan penanganan biomedis 

yang paling mutakhir. 

Dari kedelapan jenis terapi di atas, tidak semua terapi dilakukan oleh para terapis 

kepada siswanya, mengingat ada beberapa terapi yang menggunakan obat – 

obatan yang harus diberikan oleh ahlinya. Jenis terapi yang sudah pernah 

diterapkan para terapis adalah terapi wicara, terapi okupasi, terapi bermain, dan 

terapi makanan. Terapi yang diberikan disesuaikan dengan kebutuhan terapi anak. 



 

 

 

 

 

 

VI. KESIMPULAN DAN SARAN 

 

 

 

 

6.1 Kesimpulan 

Berdasarkan pembahasan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat ditarik 

kesimpulan bahwa: 

1. Komunikasi antar pribadi yang dilakukan oleh orang tua anak penderita 

autis dengan terapis terbukti memberikan kontribusi tersendiri dalam 

perkembangan proses terapi anak. Hal ini dilihat dari bagaimana feedback 

yang dihasilkan dari komunikasi tersebut yaitu terdapat kerjasama antara 

kedua pihak yang bertujuan untuk semakin meningkatkan efektifitas 

proses terapi dan memberikan hasil akhir yang memuaskan kedua pihak. 

2. Sekalipun komunikasi yang dilakukan sudah mengandung lima poin ciri 

komunikasi yang baik dan efektif yaitu sikap keterbukaan, empati, sikap 

mendukung, sikap positif, dan kesetaraan, tetapi komunikasi tersebut tidak 

dilakukan dengan intens, maka akan menghasilkan perkembangan 

terhadap terapi anak yang kurang efektif. Hal itu dikarenakan secara tidak 

langsung terjadi penolakan terhadap feedback oleh salah satu pihak. 

Artinya, salah satu pihak tidak merespons feedback yang diberikan. 

3. Perkembangan terapi anak juga berkaitan dengan perlakuan orang tua 

dengan anak. Apakah ketika anak sudah pulang ke rumah, orang tua 
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kembali mengajarkan kepada anak apa yang sudah diajarkan terapis di 

sekolah, atau anak hanya dibiarkan bermain sendiri di rumah. 

4. Orang tua yang melakukan komunikasi secara intens kepada terapis dapat 

membantu memunculkan semangat belajar yang cukup baik untuk anak 

penyandang autis. Semangat didalam mengikuti proses belajar yang 

muncul pada diri anak penyandang autis  saat terapi merupakan efek dari 

perhatian yang diberikan oleh orang tua dan juga terapis kepada setiap 

anak penyandang autis di SLB DBDP. 

 

6.2. Saran 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, penulis mengajukan beberapa saran 

yang dapat diperhatikan, antara lain: 

a. Sebagai orang tua ataupun terapis, harus menerapkan prinsip bahwa 

menjaga komunikasi antar orang tua dengan terapis itu penting untuk 

mengefektifkan perkembangan anak. Apalagi jika di dalam komunikasi 

yang terjalin terdapat lima poin ciri komunikasi yang baik dan efektif 

menurut DeVito yakni mengandung sikap keterbukaan, empati, 

mendukung, positif, dan kesetaraan. 

b. Intensitas terjalinnya komunikasi juga berperan dalam terbentuknya 

perkembangan yang baik dalam proses terapi anak. Oleh karena itu, 

diharapkan kepada para orang tua khususnya, agar tetap menjaga 

terjalinnya komunikasi dengan terapis. 

c. Agar terjalin komunikasi yang baik, diharapkan agar para orang tua 

ataupun terapis tidak perlu sungkan atau malu untuk mengatakan yang 
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sejujurnya atau bersifat terbuka tentang hambatan dalam terapi anak atau 

hal lain yang berkaitan dengan perkembangan anak. 

d. Perlunya penambahan tenaga terapis di SLB DBDP. Saat ini, terdapat 8 

orang siswa autis di sekolah autis SLB DBD, dan terapisnya hanya ada 3 

orang. Jadi 1 orang terapis mendidik 3 atau 2 orang siswa autis. 

Sebenarnya akan lebih efektif jika 1 terapis mendidik 1 siswa saja. 

e. Bagi peneliti selanjutnya agar dapat mengkaji penelitian terhadap 

komunikasi dalam lingkup autis dengan menggunakan objek dan teori 

yang berbeda, serta diharapkan dapat mengembangkan penelitian ini. 



 

 

 

 

 

 

DAFTAR PUSTAKA 

 

 

BUKU 

 

Arikunto, Suharsimi. 1992. Prosedur Penelitian. Jakarta: Rineka Cipta. 

 

 

Bungin, Burhan. 2003. Metodologi Penelitian Kualitatif. Jakarta: PT. Raja 

Grafindo Persada. 

 

 

Cangara, Hafied. 2012. Pengantar Ilmu Komunikasi. Jakarta: PT. Raja Grafindo 

Persada 

 

 

DeVito, Joseph A. 1997. Komunikasi Antar Manusia. Jakarta: PT. Raja Grafindo 

Persada. 

 

 

Effendy, Onong Uchjana. 2009. Ilmu Komunikasi, Teori dan Praktek. Bandung: 

PT. Remaja Rosdakarya. 

 

 

Liliweri, Alo. 1991. Komunikasi Antarpribadi. Bandung: Citra Aditya Bakti. 

 

 

Mulyana, Deddy. 2007. Ilmu Komunikasi: Suatu Pengantar. Bandung: PT. 

Remaja Rosdakarya 

 

 

Moleong, Lexy J. 2004. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: PT. Remaja 

Rosdakarya.  
 

 

Nawawi, Hadari. 1994. Penelitian Terapan. Yogyakarta: Gadjah Mada 

University Pres. 

 

 

Nazir, Moh. 1988. Metode Penelitian. Jakarta: Ghalia Indonesia. 

 

 



 

Hanbury, Martin. 2007. Positive Behaviour Strategies to Support Children and 

Young People with Autism. Great Britain: Paul Chapman Publishing. 

 

 

Happe, Francesca. 1994. Autism, an Introduction to Psychological Theory. 

London: UCL Press. 

 

 

Hidayat, Dasrun. 2012. Komunikasi Antarpribadi dan Medianya. Yogyakarta: 

Graha Ilmu. 

 

 

Kurniawati, Nia Kania. 2014. Komunikasi Antarpribadi, Konsep dan Teori 

Dasar. Yogyakarta: Graha Ilmu. 

 

 

Mulyana,  Deddy. 2007. Ilmu Komunikasi: Suatu Pengantar. Bandung: PT. 

Remaja Rosdakarya. 

 

 

Rakhmat, Jalaluddin. 2003. Psikologi Komunikasi. Bandung: PT. Remaja 

Rosdakarya. 

 

 

Riswandi. 2013. Psikologi Komunikasi. Yogyakarta: Graha Ilmu. 

 

 

Suciati. 2015. Psikologi Komunikasi, Sebuah Tinjauan Teoritis dan Perspektif 

Islam. Yogyakarta: Buku Litera. 

 

 

Sugiyono. 2011. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: 

Alfabeta. 

 

 

Suranto, Aw. 2011. Komunikasi Interpersonal. Yogyakarta: Graha Ilmu. 

 

 

Somantri, Sutjihati. 2012. Psikologi Anak Luar Biasa. Bandung: PT. Refika 

Aditama. 

 

 

Quinn, Campion. 2006. 100 Questions & Answers About Autism, Expert Advice 

From a Physician / Parent Caregiver. USA: Jones and Bartlett Publishers, 

Inc. 

 

 



 

Widyawati, Ika. 2001. Permasalahan Autis di Indonesia. Panitia Seminar An 

Overview of Children Behavior and Development. 
 

 

 

SKRIPSI 

 

Santoso Dikdo, Bagus Iman. 2015. Strategi Komunikasi Interpersonal Guru Kelas 

Autis Di Sekolah Luar Biasa Negeri Pembina Samarinda. Samarinda: 

Skripsi, Ilmu Komunikasi. Universitas Mulawarman. 

 

 

Sausan, Fara. 2010. Peranan Komunikasi Pembelajaran Dalam Meningkatkan 

Kemampuan Berkomunikasi Pada Anak Autis (Studi pada guru 

pendamping dan siswa autis di kelas 2 dan 3 Sekolah Dasar Global 

Islamic School Lazuardi Haura Bandar Lampung). Bandar Lampung: 

Skripsi, Ilmu Komunikasi. Universitas Lampung. 

 

 

INTERNET 

 

Choirunisa, Tsania. 2012. 12 Terapi Efektif Untuk Anak Autisme.  

www.tsantsantsan.wordpress.com/2012/04/01/12-terapi-efektif-untuk-anak-

autisme. Diakses pada 20 Agustus 2016 

 

 

Narapati, Lintang. 2012. 10 Jenis Terapi Autisme. 

www.autismecare.wordpress.com/2012/12/11/10-jenis-terapi-autisme. Diakses 

pada 20 Agustus 2016 

 

 

Terapi Autis. Terapi Untuk Anak Autis dan Anak Hiper Aktif. 

www.terapiautis.org. Diakses pada 20 Agustus 2016 

 


	1.pdf
	2.pdf
	3.pdf
	4.pdf
	5.pdf
	6.pdf
	7.pdf
	8.pdf
	9.pdf
	10.pdf
	11.pdf
	BAB 1.pdf
	BAB 2.pdf
	BAB 3.pdf
	BAB 4.pdf
	BAB 6.pdf
	DAFTAR PUSTAKA.pdf

