
 
 

BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Komunikasi adalah hal penting yang tidak bisa dilepaskan dari 

kehidupan manusia. Dengan adanya komunikasi, manusia bisa 

berhubungan dengan manusia lainnya untuk menyampaikan suatu pesan 

maupun informasi.  Komunikasi antar pribadi (interpersonal 

communication) ialah komunikasi antara dua orang atau lebih secara tatap 

muka, yang memungkinkan setiap individu menangkap reaksi dari pihak 

lain secara langsung, baik verbal maupun non verbal.1  Komunikasi 

interpersonal merupakan komunikasi yang terjadi dalam suatu keluarga. 

Dengan adanya komunikasi dari orang tua kepada anak dan anak kepada 

orang tua, menimbulkan komunikasi yang berlangsung secara timbal balik. 

Keluarga adalah bagian sosial terkecil yang memberikan fondasi primer 

bagi perkembangan anak, sedangkan lingkungan sekitar ikut berperan 

dalam perkembangan anak. Hal ini yang menentukan baik-buruknya 

pertumbuhan kepribadian anak, bisa dilihat dari baiknya struktur keluarga 

dan masyarakat sekitar. Keluarga memiliki fungsi penting dalam 

perkembangan anak, seperti dalam hal dukungan, bimbingan, dan 

pengarahan yang diberikan keluarga kepada anak. Fungsi ini tidak dapat 

                                                           
1 Deddy Mulyana, Ilmu Komunikasi Suatu Pengantar (Bandung: PT Rosdakarya, 2010), hal. 

81. 
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berjalan dengan baik tanpa adanya komunikasi antara keluarga yaitu orang 

tua terhadap anak yang baik dan tepat. Apabila komunikasi yang dilakukan 

oleh orang tua tidak harmonis atau tidak tepat dalam memilih pola 

komunikasi, maka akan timbul konflik antara orang tua dan anak, begitu 

juga sebaliknya.2 Komunikasi keluarga yang baik adalah aspek penting dan 

memiliki pengaruh besar untuk kehidupan anak. Karakeristik dan sikap 

yang melekat pada anak adalah cerminan dari komunikasi dan pola asuh 

dalam suatu keluarga. Komunikasi yang baik dan benar  harus diberikan 

oleh orang tua kepada anak. Selain itu, orang tua juga bertanggung jawab 

atas pendidikan anak melalui pendidikan iman, fisik, akal, moral, seks, dan 

kejiwaan. Orang tua memiliki amanah yang besar unuk mendidik anak-

anaknya dan Allah mengancam kepada mereka yang melalaikan 

kewajibannya. Seperti Sabda Rasulullah SAW dalam menyuruh hamba-Nya 

mendidik anak-anak mereka; 

ُر رَاٍع، َوالرَُّجُل رَاٍع َعَلى أَْهِل بَ ْيِتِه،  ُكلُُّكْم رَاٍع، وَُكلُُّكْم َمْسُؤوٌل َعْن َرِعيَِّتِه، َوْاأَلِمي ْ
 َواْلَمْرأَُة رَاِعَيٌة َعَلى بَ ْيِت َزْوِجَها َوَوَلِدِه، َفُكلُُّكْم رَاٍع، وَُكلُُّكْم َمْسُؤوٌل َعْن َرِعيَِّتهِ 

 
Kamu sekalian adalah pemimpin, dan kamu sekalian 

bertanggung jawab atas orang yang dipimpinnya. Seorang 

Amir (raja) adalah pemimpin, seorang suami pun pemimpin 

atas keluarganya, dan isteri juga pemimpin bagi rumah 

suaminya dan anak-anaknya. Kamu sekalian adalah pemimpin 

dan kamu sekalian akan diminta pertanggungjawabannya atas 

kepemimpinannya.3 

                                                           
2 Hendri Gunawan, Jenis Pola Komunikasi Orang Tua dengan Anak Perokok Aktif di Desa 

Jembayan Kecamatan Loa Kulu Kabupaten Kutai Kartanegara, e-Journal Komunikasi, 2013, 1 (3): 

218-233. 
3 Hadits shahih: Diriwayatkan oleh al-Bukhari (no. 893, 5188, 5200), Muslim (no. 1829), 

Ahmad (II/5, 54, 111) dari Ibnu ‘Umar radhi-yallaahu ‘anhuma. 
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Dalam hadis diatas menjelaskan bahwa setiap orang adalah pemimpin 

dan bertanggung jawab dengan apa yang dipimpinnya. Seperti halnya dalam 

keluarga yang merupakan amanah dari Allah kepada setiap hambaNya. Oleh 

sebab itu, hamba harus bisa dan mampu memimpin keluarga dengan menjaga 

dan bertanggung jawab. Dalam Al-Qur’an dan Hadis sudah banyak dijelaskan 

mengenai tanggung jawab dan apa saja tugas dari seorang suami maupun istri, 

serta bagaimana cara mendidik anak dengan baik sesuai tuntunan ajaran Islam. 

Selain orang tua yang yang memiliki kewajiban mendidik dan berkomunikasi 

kepada anak dengan baik, anak pun harus memiliki etika komunikasi yang baik 

kepada orang tua, seperti tidak bolehnya mengangkat suara saat berbicara 

dengan orang tua. Hal ini sudah diajarkan Rasulullah dalam hal berkomunikasi 

seperti yang terdapat dalam Firman Allah SWT; 

َله يَا أَي َُّها الَِّذيَن آَمُنوا ََل تَ ْرفَ ُعوا َأْصَواَتُكْم فَ ْوَق َصْوِت النَِّبِّ َوََل ََتَْهُروا  
 بِاْلَقْوِل َكَجْهِر بَ ْعِضُكْم لِبَ ْعٍض أَْن ََتَْبَط أَْعَماُلُكْم َوأَنْ ُتْم ََل َتْشُعُرونَ  

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu meninggikan 

suaramu melebihi suara Nabi, dan janganlah kamu berkata 

kepadanya dengan suara yang keras, sebagaimana kerasnya 

suara sebagian kamu terhadap sebagian yang lain, supaya tidak 

hapus (pahala) amalanmu, sedangkan kamu tidak menyadari.4 

Menurut Ibnu Katsir, dengan ayat tersebut Allah mengajarkan kepada 

hambaNya etika sopan santun kepada hamba-hambaNya dan bergaul dengan 

Rasulullah salah satunya tidak meninggikan suara ketika berbicara melebihi 

suara Nabi. Hal ini bisa menjadi landasan bagaimana orang tua tidak 

meninggikan suara kepada anak dan sebaliknya. Dengan adanya hadis dan 

                                                           
4 Q.S. Al-Hujurot/49 : 2 
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firman tersebut, jelas sudah diatur bagaimana seharusnya orang tua bersikap 

dan berkomunikasi dengan anak, begitu juga sebaliknya. Namun kenyataannya 

tidak semua komunikasi yang dilakukan dalam sebuah keluarga berjalan sesuai 

dan semestinya. Idealita mengenai komunikasi yang harus berjalan baik untuk 

menyampaikan informasi atau pesan dari orang tua kepada anak, nyatanya 

tidak sesuai dengan yang ada di lapangan. Tidak berjalannya komunikasi yang 

baik, akan menimbulkan berbagai dampak, seperti informasi tidak dapat 

tersampaikan dengan baik dan hubungan orang tua dan anak yang kurang 

harmonis. Ditambah dengan anak yang terlahir dengan fisik dan psikis yang 

tidak sempurna, menambah komunikasi yang seharusnya berjalan dengan 

semestinya, tidak berjalan dengan baik. Anak yang dilahirkan dengan fisik dan 

psikis tidak sempurna adalah anak berkebutuhan khusus yang mengalami 

gangguan fisik (tunadaksa), pendengaran (tunarungu), penglihatan (tunanetra), 

retardasi mental (tunagrahita), atau kesulitan belajar (tunalaras). 

Di Indonesia masih awam mengenai autisme, seperti yang diberitakan 

CNN Indonesia pasa Kamis (7/4) 2016 pukul 15:58 WIB. Di Indonesia belum 

pernah ada survei resmi tentang jumlah anak yang tumbuh dengan autis, tutur 

Melly Buhirman selaku pakar autisme dan Ketua Yayasan Autisme di 

Indonesia. Menurut Melly, tahun 1980 hanya ada tiga anak autis setiap 

tahunnya saat dia menjalankan praktek. Namun pada tahun 1994 – 1995 mulai 

terjadi kenaikan anak yang mengalami kebutuhan khusus autis. Dalam sebuah 

studi pada tahun 2013, penderita autis di dunia diperkirakan sebanyak 21,7 juta. 

Tahun 2011, Badan Dunia untuk Pendidikan dan kebudayaan, UNESCO 
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memperkirakan ada 35 juta orang di dunia mengalami autisme. Di Inggris 

sendiri dalam studi tahun 2012 menyatakan 1,1% penduduk diatas 18 tahun 

adalah autis. Sedangkan di Indonesia meski belum ada survei resmi tentang 

jumlah anak dengan autis, pada tahun 2013 Direktur Bina Kesehatan Jiwa 

Kementrian Kesehatan menduga jumlah anak autis sekitar 112 ribu dengan 

rentang usia 5 – 19 tahun. Hal ini menunjukkan bahwa masih gelapnya 

penanganan mengenai anak dengan autis di negara Indonesia dan negara-

negara lainnya.5 

Data dari Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Daerah Istimewa 

Yogyakarta pada Maret 2018, jumlah anak autis yang bersekolah di Sekolah 

Luar Biasa (SLB) dan Sekolah Inklusi mencapai 434 siswa yang tersebar di 

Kabupaten Sleman, Kulon Progo, Bantul, Gunung Kidul dan Kota Yogyakarta. 

SLB sendiri adalah sekolah yang dikhususkan untuk anak berkebutuhan khusus 

yang terpisah dengan pendidikan anak normal pada umumnya, dimana anak 

berkebutuhan khusus akan di tempatkan secara khusus sesuai kebutuhannya. 

Sedangkan sekolah inklusi yaitu sekolah reguler (biasa) yang menerima anak 

berkebutuhan khusus dan menyediakan sistem layanan pendidikan yang 

disesuaikan bagi anak tanpa kebutuhan khusus dan anak berkebutuhan khusus. 

Berikut rekapitulasi data siswa berkebutuhan khususautis Yogyakarta bulan 

Maret 2017/2018: 

                                                           
5 Endro Priherdityo, Indonesia masih ‘Gelap’ Tentang Autisme, CNN Indonesia. Diakses 

pada hari Jum’at, 14 April 2017 pukul 22.14 WIB. 
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Tabel 1.1 

Data anak autis bersekolah di sekolah luar biasa dan sekolah inklusi di 

Yogyakarta 

 

Autis atau autisme adalah salah satu bagian dari ABK (Anak 

Berkebutuhan Khusus). Autisme atau ASD (Autistic Spectrum Disorder) 

adalah gangguang perkembangan fungsi otak yang kompleks dan bervariasi, 

sehingga menyebabkan otak tidak mampu berfungsi sebagaimana mestinya.6 

Anak autis lebih cenderung menikmati kegiatan dengan dirinya sendiri atau 

dengan kata lain, anak autis kurang mampu berkomunikasi dan bersosialisasi 

dengan orang lain. Autis sendiri dicirikan menjadi 3 ciri utama, yaitu 

pengasingan yang ekstrim (extreme isolation) yakni ketidakmampuan untuk 

berhubungan dengan orang lain, kebutuhan patologis akan kesamaan seperti 

berguling-guling dalam waktu yang lama, serta mustism yaitu cara berbicara 

yang tidak komunikatis dan tidak sesuai dengan situasi.7 Setiap anak autis 

memiliki ciri-ciri yang berbeda antara satu dengan lainnya. Sebagian anak autis 

                                                           
6 Munnal Hani’ah, Kisah Inspiratif Anak-anak Autis Berprestasi (Yogyakarta: Diva Press, 

2015), hal. 18. 
7 Seffia Riandini, Pengaruh Pola Pengasuhan dan Perkembangan Komunikasi Anak Autis 

kepada Orang Tua, Jurnal Majority, 4(8), 99-106. 

Jenjang 

Pendidikan 

Sekolah Luar Biasa Sekolah Inklusi 

TK 16 - 

SD 243 45 

SMP 81 4 

SMA 39 2 

SMK - 4 
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dengan kondisi yang berat akan menunjukkan ciri-ciri yang mencolok, 

sedangkan sebagian lainnya tidak menampakkan ciri-ciri yang begitu terlihat 

jelas. Dengan ciri-ciri yang berbeda pada setiap anak, orang tua pun akan 

berbeda dalam memberikan reaksi pada sang anak. Orang tua yang belum 

paham dalam hal berkomunikasi dan mengangani anak autis, akan merasa 

kewalahan dalam menanganinya. 

Dalam berkomunikasi, anak autis akan lebih banyak menggunakan 

komunikasi non verbal daripada komunikasi verbal untuk mengungkapkan 

ekspresi dan keinginannya seperti gerakan-gerakan tubuh dan sentuhan. Hal ini 

karena anak autis memiliki kesulitan dalam hal pengungkapan bahasa verbal.8 

Orang tua harus siap dengan berbagai masalah yang akan muncul dari diri anak 

autis daripada dihadapkan dengan anak normal pada umumnya, seperti pola 

komunikasi, aspek sosial, kurangnya berinteraksi dengan lingkungan, ekspresi 

wajah yang tidak ceria, gerak-gerik anggota tubuh yang tidak terarah, tidak bisa 

merasakan empati dan hal sebaliknya, serta anak yang lebih suka menyendiri. 

Hal-hal seperti itu harus menjadi perhatian lebih dari orang tua penderita autis. 

Dalam hal komunikasi, anak dengan gangguan autis akan lamban dalam hal 

berbicara dan menggunakan bahasa maupun isyarat yang sulit untuk 

dimengerti. Anak dengan gangguan autisme mampu menunjukkan kemampuan 

yang terkadang orang lain tidak bisa melakukannya, namun dalam hal lain anak 

                                                           
8 Maria Anggita Karningtyas, Pola Komunikasi Interpersonal Anak Autis di Sekolah Autis 

Fajar Nugraha Yogyakarta, Jurnal Ilmu Komunikasi (JIK), 7(2).  
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autis akan sulit untuk menuruti suatu perintah atau interuksi dan tidak bisa 

melakukan hal-hal yang dirasa mudah bagi orang normal pada umumnya. 

Orang tua yang memiliki anak dengan gangguan autis akan memiliki 

level stres yang lebih tinggi. Berbagai gejolak emosi akan muncul hingga 

mengganggu kondisi fisik. Stres ini akan berkaitan dengan sejauh mana orang 

tua bisa menerima anak dengan gangguan autis dan bagaimana menyikapinya.9 

Dengan kondisi anak autis yang tidak seperti anak normal lainnya, membuat 

orang tua lebih memilih untuk menyembunyikan anak dengan gangguan 

autisme dari lingkungan karena merasa malu, sedih, bahkan kecewa memiliki 

anak autis. Namun masih banyak orang tua yang memperlakukan anak mereka 

yang memiliki gangguan autisme seperti anak normal pada umumnya, dan 

mencari informasi tentang gangguan tumbuh kembang dari sang anak yang 

berbeda. Pola komunikasi yang dilakukan dalam suatu keluarga autis akan 

berbeda antara keluarga yang menerima anak autis dengan keluarga yang 

menolak keberadaan anak autis. Hal inilah mengapa penulis mengambil judul 

Pola Komunikasi Keluarga Autis di Yogyakarta, karena masih rendahnya 

kesadaran keluarga yang memiliki anak autis dalam berkomunikasi dengan 

baik, serta kurangnya pengetahuan akan dampak bagi anak autis sendiri 

mengenai komunikasi yang kurang baik dalam keluarga.   

 

                                                           
9 Siti Muman Muniroh, Dinamika Resiliensi Orang Tua Anak Autis, Jurnal Penelitian, 7(2). 
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B. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana pola komunikasi yang dipergunakan oleh orang tua 

terhadap anak berkebutuhan khusus autis? 

2. Bagaimana faktor pendukung dan penghambat komunikasi orang 

tua dengan anak berkebutuhan khusus autis? 

C. Tujuan Penelitian 

1. Mengetahui pola komunikasi orang tua terhadap anak berkebutuhan 

khusus autis. 

2. Mengetahui faktor pendukung dan penghambat komunikasi orang 

tua dengan anak berkebutuhan khusus autis. 

D. Manfaat Penelitian 

1. Secara teoritis, penelitian ini dapat bermanfaat dalam 

pengembangan ilmu komunikasi interpersonal khususnya dalam 

komunikasi yang dilakukan oleh orang tua terhadap anak 

berkebutuhan khusus autis. 

2. Secara praktis, diharapkan mampu memberikan sumber informasi 

yang lebih baik dalam keluarga autis, khususnya dalam hal 

komunikasi yang dilakukan orang tua terhadap anak berkebutuhan 

khusus autis. 


