
 
 

BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. Gambaran Umum Lokasi 

1. Latar Belakang Pusat Layanan Autis Yogyakarta 

Pusat Layanan Autis (PLA) Yogyakarta adalah organisasi yang 

bergerak di bidang pendidikan anak berkebutuhan khusus dibawah Dinas 

Pendidikan Pemuda & Olahraga Daerah Istimewa Yogyakarta 

(DISDIKPORA DIY) yang bekerjasama dengan Direktorat Pembinaan 

Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus Pendidikan Dasar Kementerian 

Pendidikan dan Kebudayaan. PLA Yogyakarta diresmikan pada 17 Juni 

2015 yang bertempat di Jl. Sentolo – Nanggulan, Bantar Kulon, 

Banguncipto, Sentolo, Kulon Progo, Yogyakarta. 

Adapun alasan yang melatarbelakangi terbentuknya PLA adalah 

kasus anak penderita Autism Spectrum Disorder (ASD) mengalami 

peningkatan. Pada tahun 1990-an, kasus autisme masih berkisar pada 

perbandingan 1:2.000 kelahiran (Synopsis of Psychiatry). Di Amerika 

Serikat pada tahun 2000 angka ini meningkat menjadi 1 dari 150 anak yang 

memiliki kecenderungan autisme (SutismResearch Institute). Pada tahun 

2006 data dari Pusat Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (Center for 

Disease Control and Prevention) Amerika Serikat menyebut, prevalensi 

penyandang autisme di beberapa Negara bagian adalah 1 dari 88 anak usia 

8 tahun. Penelitian di Korea Selatan tahun 2005 – 2009 menemukan autisme
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pada 26,4 dari 1.000 anak usia 7 – 12 tahun. Sampai saat ini, data akurat 

anak yang mengalami autisme sulit untuk didapatkan. Hal ini karena orang 

tua anak yang diduga mengidap autisme seringkali tidak menyadari gejala-

gejala autisme pada anak, dan membawa anak ke poli THT maupun poli 

tumbuh kembang anak karena mengira sang anak memiliki masalah dengan 

perkembangan fisik. 

Dengan adanya PLA Yogyakarta, diharapkan bagi orang tua dan 

anak berkebutuhan khsus autisme menjadikan PLA sebagai sarana 

infrastruktur penanganan anak berkebutuhan khusus autis dan untuk 

membantu sekolah luar biasa / sekolah khusus dalam mempermudah 

pemberian layanan pendidikan berupa upaya / treatment transisi bagi anak 

autisme.  Selain itu dapat memberikan dukungan dalam pemberian layanan 

pendidikan pada anak autis, penyedia intervensi psikologis dan medis yang 

dibutuhkan anak autis, serta sebagai salah satu lembaga pelayanan publik 

sesuai tugas dan fungsinya dapat memiliki kinerja sebagaimana diharapkan 

dan dapat memberikan manfaat secara optimal bagi masyarakat. 

2. Tujuan Keberadaan Pusat Layanan Autis Yogyakarta 

Tujuan dari Pusat Layanan Autis (PLA) Yogyakarta adalah: 

a. Upaya menjamin terpenuhinya hak-hak anak autis agar dapat hidup, 

tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai 

dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat 
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perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya 

anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera. 

b. Memberikan layanan identifikasi dan asesmen dengan melibatkan 

beberapa tenaga ahli terkait. 

c. Memberikan layanan intervensi terpadu anak autis dengan 

melibatkan berbagai profesi dan praktisi terkait untuk 

meminimalisir perilaku autisitas anak. 

d. Memberikan layanan pendidikan transisi oleh tenaga pendidik yang 

berkompeten agar mereka memiliki kesiapan utnuk mengikuti 

pendidikan pada sekolah formah maupun non formal. 

e. Memberikan layanan pendukung bagi orang tua, sekolah dan 

masyarakat agr memiliki kesiapan dan kemampuan dalam 

membimbing memberikan layanan bagi anak autis di rumah maupun 

di masyarakat. 

3. Bentuk Layanan 

Pusat Layanan Autis DIY diharapkan mampu memberikan beberapa 

bentuk layanan kepada anak autis, meliputi: 

a. Layanan identifikasi dan asesmen 

b. Layanan intervensi terapdu 

c. Layanan intervensi pendidikan transisi 

d. Layanan umum berupa pendukung dan bersifat pengembangan 

dan pengabdian pada masyarakat 

 



44 
 

4. Data Anak di Pusat Layanan Autis Yogyakarta 

Anak berkebutuhan khusus autis yang terdaftar di Pusat Layanan Autis 

(PLA) Yogyakarta yaitu 361 anak dengan 238 laki-laki dan 123 perempuan 

yang berasal dari kota Yogyakarta dan Jawa Tengah. Berikut rekapitulasi 

data anak berkebutuhan khusus autis di PLA Yogyakarta: 

Tabel 4.1 

Data anak yang terdaftar di PLA Yogyakarta 

No Wilayah Jumlah Anak 

1 Kulon Progo 167 

2 Yogyakarta 32 

3 Bantul 71 

4 Sleman 55 

5 Luar Kota 30 

6 Belum Lengkap 6 

Jumlah 361 
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Tabel 4.2 

Rekapitulasi data anak di PLA Yogyakarta 

No Status anak di PLA Laki-laki Perempuan Jumlah 

1 

Anak yang tidak mempunyai 

program 16 11 27 

2 

Anak autis yan ditangani 

(dalam program) 24 1 25 

3 

Anak non autis yang ditangani 

(dalam program) 16 12 28 

4 Kelas transisi 6 0 6 

5 Mengundurkan diri 16 12 28 

6 Tidak aktif 17 8 25 

7 Tidak datang 16 7 23 

8 Selesai program 60 32 92 

9 Waiting list dokter 33 26 59 

10 Waiting list psikolog 25 9 34 

11 Waiting list program 7 5 12 

Total 359 
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5. Struktur Organisasi 
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B. Profil Informan 

Berikut gambaran umum mengenai profil informan: 

1. Keluarga #1 

Keluarga #1 adalah keluarga kecil yang memiliki 3 anggota 

keluarga, yakni suami, istri dan seorang anak berkebutuhan khusus autis 

ringan. Suami dari keluarga #1 berusia 36 tahun, beragama Islam, 

pekerjaan swasta dan pendidikan terakhir SMA sederajat. Sedangkan 

istri dari keluarga #1 berusia 32 tahun sebagai ibu rumah tangga, 

beragama Islam pendidikan terakhir yakni SMA sederajat. Anak laki-

laki keluarga #1 mengalami gangguan autisme yang sekarang berusia 8 

tahun dan sedang menjalani pendidikan di SLB N 1 Bantul. Alamat 

rumah keluarga #1 yaitu di Kecamatan Ngaglik, Kabupaten Sleman, 

Yogyakarta.   

Orang tua keluarga #1 mulai mengetahui anak memiliki gangguan 

autis sejak usia 2,5 tahun yang awal mulanya diagnosa dari dokter 

adalah ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorder). ADHD 

adalah gangguan perkembangan dalam peningkatan aktivitas motorik 

anak yang menyebabkan aktivitas anak yang tidak lazim dan cenderung 

berlebihan. Setelah anak dari keluarga #1 menginjak usia 3 tahun, anak 

mulai divonis mengidap ASD (Autistic Spectrum Disorder). Setelah 

mengetahui anak memiliki gangguan autis, orang tua keluarga #1 

mengupayakan pengobatan untuk sang anak, salah satunya terapi yang 

dilakukan di Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Sardjito (RSUP Dr. 
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Sardjito) Yogyakarta selama 1,5 tahun. Karena tuntutan ekonomi, 

akhirnya keluarga #1 memilih Pusat Layanan Autis (PLA) Yogyakarta 

guna mendapatkan terapi bagi anak. 

2. Keluarga #2 

Keluarga #2 dengan suami berusia 32 tahun, beragama Islam, 

pekerjaan swasta, dan pendidikan terakhir SMA sederajat. Istri dari 

keluarga #2 berusia 29 tahun sebagai ibu rumah tangga, beragama Islam, 

dan pendidikan terakhir SMA sederajat. Keluarga #2 memiliki satu anak 

laki-laki berusia 3,5 tahun yang saat ini masih bersekolah di salah satu 

PAUD (Pendidikan Anak Usia Dini) Kulon Progo. Keluarga #2 tinggal 

di Kecamatan Nanggulan, Kabupaten Kulon Progo, Yogyakarta. 

Orang tua keluarga #2 mulai mengetahui anaknya memiliki 

gangguan autis ringan, semenjak anak keluarga #2 berusia 3 tahun. 

Orang tua keluarga #2 menjelaskan bahwa anak mengalami 

keterlambatan dalam hal perkembangan berbicara. Anak keluarga #2 

bisa mulai berbicara saat anak berusia 2,2 tahun. Setelah didiagnosa 

mengalami gangguan autis ringan, orang tua keluarga #2 membawa 

anak untuk melakukan terapi di PLA Yogyakarta. 

3. Keluarga #3 

Keluarga #3 dengan suami berusia 37 tahun, beragama Islam, 

pekerjaan swasta, dan pendidikan SMA sederajat. Istri dari keluarga #3 

berusia 34 tahun, beragama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, dan 

pendidikan terakhir SMK. Pasangan suami istri keluarga #3 memiliki 
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seorang anak perempuan dengan kebutuhan khusus autis tingkat sedang 

berusia 6,5 tahun dengan status belum bersekolah. Alamat keluarga #3 

yaitu Kelurahan Warungboto, Kecamatan Umbulharjo, Kota 

Yogyakarta, Yogyakarta. 

Orang tua keluarga #3 mengetahui anak mereke memiliki gangguan 

autis sejak anak usia 2 tahun lebih 2 bulan dengan diagnosa autis sedang. 

Orang tua keluarga #3 mulai curiga saat anak mereka terlambat bicara 

dan cenderung hiperaktif. Kemudian anak dibawa ke rumah sakit untuk 

diperiksa dan didiagnosa memiliki gangguan autis. Orang tua keluarga 

#4 melakukan terapi sebagai upaya kesembuhan saat anak usia 3 tahhun, 

kemudian melakukan terapi di PLA Yogyakarta. 

4. Keluarga #4 

Keluarga #4 beranggotakan 5 orang dengan anak kedua yang 

berkebutuhan khusus autis. Suami keluarga #4 saat ini berusia 40 tahun, 

pekerjaan wiraswasta, beragama Islam, dan pendidikan terakhir SMU 

sederajat. Sedangkan istri keluarga #4 berusia 38 tahun, pekerjaan 

wiraswasta, beragama Islam, dan pendidikan terakhir SMU sederajat. 

Pasangan suami istri keluarga #4 memiliki 3 orang anak dengan anak 

pertama laki-laki normal, anak kedua adalah laki-laki dengan gangguan 

autis sedang, dan anak terakhir yaitu perempuan yang terlahir normal. 

Anak kedua dari keluarga #4 berusia 8 tahun yang saat ini masih 

menempuh pendidikan di SLB N 1 Bantul, Yogyakarta. Alamat tempat 
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tinggal keluarga #4 adalah Desa Banyuraden, Kecamatan Gamping, 

Kabupaten Sleman, Yogyakarta. 

Anak kedua dari keluarga #4 mulai didiagnosa autis sedang sejak 

usia 4 samppai 5 tahun. Sebelum didiagnosa, anak didiagnosa dengan 

gangguan konsentrasi pada usia 2,5 tahun. Hal ini karena anak 

menunjukkan hiperaktif dan tidak fokus saat diajak berkomunikasi oleh 

orang lain. Setelah mengetahui anak memiliki gangguan autis, orang tua 

keluarga #4 mengupayakan terapi di RSUP Dr. Sardjito selama 2 tahun 

dan di Rumah Sakit Anak (RSA) selama 2 tahun. Setelah 4 tahun 

melakukan terapi di rumah sakit, akhirnya orang tua keluarga #4 

melakukan terapi di PLA Yogyakarta. 

5. Terapis 

Terapis adalah orang yang memberikan terapi kepada 4 anak 

berkebutuhan khusus autis yang menjalani terapi di PLA Yogyakarta. 

Terapis setiap harinya akan memperhatikan perkembangan anak setiap  

minggunya selama terapi berlangsung. Terapis akan memperhatikan 

anak mengenai perkembangan perilaku, sosialisasi, motorik, dan 

wicara. Di PLA Yogyakarta, anak berkebutuhan khusus autis memiliki 

terapis dan akan berbeda dengan terapis anak lainnya. Sehingga dalam 

penelitian ini akan melibatkan 4 terapis dalam wawancara, terapis #1 

adalah terapis anak keluarga #1, terepis #2, terapis #3, dan terapis #4 

adalah terapis yang menangani anak keluarga #4. 
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C. Komunikasi Keluarga Autis 

Komunikasi tidak bisa dilepaskan dari kehidupan manusia, terlebih 

dalam suatu keluarga. Setiap individu memiliki cara untuk berkomunikasi 

dengan individu lainnya, seperti orang tua yang melakukan komunikasi 

kepada anak berkebutuhan khusus autis akan berbeda dari orang tua satu 

dan orang tua lainnya. Baik buruknya komunikasi yang dilakukan oleh 

orang tua terhadap anak berkebutuhan khusus autis, bergantung pada 

penerimaan orang tua terhadap anak mereka yang mengalami gangguan 

autis. Orang tua yang memiliki anak berkebutuhan khusus autis akan 

memiliki tingkat stres yang lebih tinggi daripada orang tua pada umumnya, 

dan hal ini yang nantinya akan mempengaruhi komunikasi yang dilakukan 

oleh orang tua terhadap anak.1 Dalam penelitian ini, penulis menemukan 

komunikasi yang berbeda antara keluarga #1, keluarga #2, keluarga #3, dan 

keluarga #4 yang dilakukan oleh setiap keluarga kepada anak berkebutuhan 

khusus autis. 

1. Komunikasi dalam rumah 

Komunikasi anak dengan orang tua sering dilakukan saat di dalam 

rumah. Hanya saja komunikasi yang dilakukan oleh setiap keluarga saat 

di dalam rumah berbeda-beda, ditambah dengan adanya anak 

berkebutuhan khuhsus autis menjadikan komunikasi dalam rumah 

mennjadi hal yang penting. Seperti halnya keluarga #1 yang telah 

mengetahui jika anak memiliki kebutuhan khusus autis, orang tua 

                                                           
1 Siti Muman Muniroh, Dinamika Resiliensi Orang Tua Anak Autis, Jurnal Penelitian, 7(2). 
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memberikan komunikasi yang lebih intensif kepada anak dengan cara 

memberikan penjelasan berulang-ulang saat anak menanyakan tentang 

permainan ataupun mengenai aktivitas orang tua saat di dalam rumah, 

seperti kutipan wawancara dengan Ibu keluarga #1, yaitu: 

“Kalo di rumah anaknya suka main sama satu mainan gitu mba, tapi 

ya kita tetep ngasih beberapa mainan baru dan ngejelasin gitu. 

Anaknya tuh paham perintah dan omongan kita kok. Tapi kadang ya 

masih bingung aja kalo anak lagi pengen mainan yang kecil-kecil 

gitu.”2 

 

Dalam penelitian lapangan, keluarga #1 selalu mengajak 

berkomunikasi anak meskipun terkadang anak cenderung cuek dan tidak 

menanggapi. Misalnya saat orang tua menanyakan apa yang sedang 

dilakukan anak, anak akan diam dan masih bermain dengan mainan 

yang disukainya. Namun orang tua akan melontarkan pertanyaan serupa 

hingga anak memberikan respon kepada orang tua meski jawaban dari 

anak terkadang tidak sesuai dengan pertanyaan. Tidak berbeda jauh 

dengan keluarga #1, keluarga #2 memberikan komunikasi yang baik 

bagi anak yang memiliki kebutuhan khusus autis dengan mengulang-

ulang pertanyaan dan selalu membuat percakapan dengan sang anak. 

Seperti halnya saat Ibu sedang memasak dan anak sedang bermain, Ibu 

selalu memberikan pertanyaan dan mencoba untuk mengobrol dengan 

sang anak. Terkadang anak memberikan pertanyaan kepada Ibu dengan 

menanyakan apa aktivitas yang dilakukan oleh Ibu, seperti kutipan 

wawancara sebagai berikut: 

                                                           
2 Wawancara dengan keluarga #1 pada 11 April 2018  
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“Selalu saya usahakan ngobrol sama anak mba, meski nanti anaknya 

cuek gak mau jawab. Tapi kadang dia suka nanya, mamah lagi apa? 

Saya jawab lagi masak, nanti dia gak jawab lagi. Tapi itu juga udah 

buat saya seneng mba, soalnya dia udah ngasih respon mesikipun 

nanti gak nanya lebih jauh lagi soal Mamah masak apa, dan lainnya 

mbak.”3 

Namun berbeda dengan keluarga #3 yang memiliki anak 

berkebutuhan khusus sedang saat melakukan komunikasi saat di dalam 

rumah. Keluarga #3 cenderung membiarkan anak yang memiliki gangguan 

autis dan memperlakukan anak tersebut seperti anak normal pada umumnya. 

Saat dalam rumah, orang tua membiarkan anak untuk bermain sendiri dan 

orang tua melakukan kegiatannya untuk membersihkan rumah dan 

pekerjaan lainnya. Orang tua akan mengajak berbicara anak ataupun 

melakukan komunikasi saat anak meminta sesuatu atau pun saat anak sudah 

melakukan hal-hal yang berlebihan seperti lari-lari dan berteriak. Hal ini 

disampaikan oleh Ayah dari keluarga #3 seperti penggalan wawacara 

berikut: 

“Gimana ya mbak, kami lebih ke yang terserah anaknya gitu. Kalau 

pas anak fokusnya lagi baik ya kami mencoba menjelaskan tentang 

sesuatu, cuman kalau pas udah gak fokus lagi ya kami biarkan.”4 

 

Keluarga #3 lebih memberikan kebebasan bagi anak untuk 

melakukan apa yang anak inginkan, dan akan melakukan obrolan atau 

komunikasi untuk menyampaikan pesan saat anak memiliki fokus yang 

baik dan saat tidak hiperaktif. Sedangkan untuk keluarga #4 melakukan 

komunikasi yang sama, yang dilakukan oleh keluarga #1 dan keluarga 

                                                           
3 Wawancara dengan keluarga #2 pada 12 April 2018 
4 Wawancara dengan keluarga #3 pada 1 Mei 2018 
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#2. Dalam penelitian lapangan, anak yang memiliki gangguan autis 

diperlakukan oleh orang tua seperti orang tua memperlakukan kedua 

anak lainnya yang normal. Orang tua keluarga #4 berkomunikasi dengan 

anak secara berulang-ulang untuk memberikan pemahaman akan suatu 

hal seperti perintah untuk meletakkan mainan atau pun merapikannya. 

Anak pun memahami komunikasi yang dilakukan oleh Ibu atau pun 

Ayah dengan bantuan sang kakak dan adik dalam memberikan contoh. 

Selain itu, Ibu dari keluarga #4 mengaku jika saat umur anaknya sudah 

menginjak 6 tahun, mulai mudah untuk menyampaikan pesan dan 

menerima pesan dari anak yang memiliki gangguan autis. Hal ini 

dikarenakan kosa kata yang dimiliki anak sudah mulai bertambah 

sehingga memudahkan saat melakukan komunikasi di dalam rumah, 

seperti penggalan wawancara berikut: 

“Kalau sekarang udah mending komunikasinya. Dia mulai 

mengeluarkan kata-kata dan banyak kosa kataitu sejak 6 tahun itu 

mba.”5 

 

Keluarga #4 memberikan komunikasi yang sama kepada anak 

berkebutuhan khusus autis, dengan anak berkebutuhan normal untuk 

memberikan pembelajaran kepada anak berkebutuhan khusus autis 

dalam melaksanakan perintah dan memahami hal lainnya. Menurut 

terapis #4, orang tua dari keluarga #4 selalu memberikan semangat 

kepada anak dan selalu melakukan pekerjaan rumah bagi anak yang 

diberikan oleh terapis, seperti penggalan wawancara berikut: 

                                                           
5 Wawancara dengan keluarga #4 pada 2 Mei 2018 
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“Kalau komunikasi sendiri, orang tuanya selalu support anaknya 

mbak. Komunikasi mereka juga tergolong yang bagus, apa yang 

diminta terapis juga dilakukan saat di rumah. Sejauh ini baik sih 

mbak.”6 

 

Dalam penelitian yang telah dilakukan, 4 keluarga yang memiliki 

anak berkebutuhan khusus menunjukkan bahwa anak dengan gangguan 

autis akan melakukan komunikasi apabila ada stimulus untuk merangsang 

anak melakukan anak berkomunikasi. Stimulus datang dari orang tua 

maupun anak berkebutuhan khhusus autis untuk memulai suatu komunikasi. 

Keluarga #3 menunjukkan pola komunikasi S-R (Stimulus-Respons) 

dimana anak maupun orang tua akan melakukan komunikasi saat anak 

berkebutuhan khusus ataupun orang tua memberikan rangsangan kepada 

salah satu pihak. Sedangkan keluarga #1, keluarga #2, dan keluarga #4 

menggunakan model komunikasi interaksional, dimana ketiga keluarga 

aktif dalam melakukan komunikasi yang dilakukan oleh orang tua dan anak 

berkebutuhan khusus autis. 

Pola komunikasi yang dilakukan oleh keluarga akan mempengaruhi 

pola asuh yang dilakukan oleh orang tua terhadap anak berkebutuhan 

khusus autis. Ada 3 pola asuh yang dipengaruhi oleh pola komunikasi yang 

dilakukan oleh orang tua terhadap anaknya, yaitu pola otoriter yang ditandai 

dengan adanya aturan oleh orang tua kepada anak tanpa adanya diskusi, pola 

permisif yang mana ditandai dengan kebebasan terhadap anak untuk 

berperilaku sesuai keinginan, serta pola demokrasi yang ditandai dengan 

                                                           
6 Wawancara dengan terapis #4 pada 3 Mei 2018 
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adanya sikap terbuka oleh orang tua terhadap anaknya.7 Pada penelitian ini, 

keluarga #1 menerapkan komunikasi yang terbuka antara anggota keluarga. 

Orang tua keluarga #1 selalu menghargai apa yang diinginkan oleh anak 

jikalau itu masih dalam tahap wajar yakni tidak melanggar norma dan aturan 

agama. Selain itu, orang tua akan memberikan hukuman kepada anak jika 

anak melakukan kesalahan. Seperti kutipan wawancara sebagai berikut: 

“Komunikasi dalam keluarga sendiri juga terbuka mbak, kita tidak 

yang memaksakan anak harus begini-begini itu tidak, cuman kalau 

anak sudah melakukan kesalahan nanti tetep kita kasih 

konsekuensi.”8 

Menurut terapis #1, komunikasi yang dilakukan oleh orang tua 

keluarga #1 kepada anak berkebutuhan khusus sudah cukup baik, hanya saja 

komunikasi yang dilakukan oleh anak dengan Ayah masih kurang 

dikarenakan Ayah yang bekerja dan anak cenderung menghabiskan waktu 

dengan Ibu. Orang tua dari terapis #1 tergolong sabar dalam hal 

memberikan pemahaman kepada anak, serta sosialisasi anak yang sudah 

baik meskipun anak hanya mau berkumpul tanpa memahami komunikasi 

yang dilakukan oleh lingkungan sekitarnya. Seperti wawancara dengan 

terapis anak keluarga #1, yaitu: 

“Kalau sama bapaknya, anak jarang ketemu, karena Bapaknya kerja 

malem. Paling kalau sama bapaknya diajak maen keluar gitu, jalan-

jalan. Kalau soal komunikasi lebih sering sama Ibunya dan deket 

sama Ibunya. Saya kira orang tuanya sudah sabar dan memberikan 

pemahaman yang lebih untuk mengenalkan sesuatu kepada anak, 

selalu mengerjakan PR yang kami kasih untuk dilakukan orang tua 

kepada anak saat di rumah, dan menurut saya itu sudah bagus. Kalau 

                                                           
7 Ayu Winda Santosa dan Adjianti Marheni, Program Studi Psikologi, Fakultas 

Kedokteran, Universitas Udayana, Perbedaan Kemandirian Berdasarkan Tipe Pola Asuh Orang 

Tua pada siswa SMP Negeri di Denpasar, Jurnal Psikologi Udayana 2013, Vol. 1, 54-62, hlm. 55 
8 Wawancara dengan keluarga #1 pada 11 April 2018 
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untuk sosialisainya kalau sama yang lain cenderung masih pasif. 

Ngajak main gitu masih belum mampu, hanya bisa mau berkumpul 

sama yang lainnya, ketawa, udah gitu aja.”9 

Tidak jauh berbeda dengan keluarga #1, keluarga #2 dan keluarga 

#4 juga menerapkan komunikasi yang terbuka antara orang tua dan anak. 

Hanya saja, pada keluarga #2 tidak memberikan hukuman kepada anak saat 

melakukan kesalahan. Akan tetapi orang tua keluarga #2 akan memasang 

raut wajah yang menunjukkan ekspresi bahwa orang tua tidak menyukai 

perbuatan anak. Sedangkan untuk orang tua keluarga #4 tetap memberikan 

hukuman kepada anak berkebutuhan khusus autis saat anak melakukan 

kesalahan. Hal ini dilakukan oleh orang tua keluarga #4 untuk melatih 

kepatuhan anak , sebagaimana wawancara dengan Ibu keluarga #2 dan Ayah 

keluarga #4: 

“Kalau untuk hukuman, kami gak memberikan mbak. Hanya saja 

nanti kalau pas dia dibilangin dan ngeyel, dia harus tau kalau kami 

marah. Misalnya nanti agak melotot atau bagaimana. Soalnya mau 

dikasih hukuman, anaknya juga belum ngerti, jadi kasihan kalau 

mau ngasih hukuman.”10 

“Tetep kami kenakan hukuman seperti kakak dan adiknya, namun 

hukuman itu juga bertujuan agar dia bisa patuh. Hukumannya juga 

gak soal fisik kok mba, lebih ke memberi pelajaran ke anaknya pas 

salah dengan ngambil mainan, atau apalah mba yang disukai anak 

nanti dia ga dibolehin main.”11 

Sedangkan untuk orang tua keluarga #3 tidak memberikan hukuman 

maupun menampakkan raut wajah kecewa atau pun marah saat anak 

melakukan kesalahan. Orang tua keluarga #4 menganggap anak belum 

                                                           
9 Wawancara dengan terapis #1 pada 11 April 2018 
10 Wawancara dengan keluarga #2 pada 12 April 2018 
11 Wawancara dengan keluarga #4 pada 3 Mei 2018  
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paham dan membiarkan anak untuk melakukan yang diinginkan oleh anak. 

Seperti kutipan wawancara berikut: 

“Kami gak ngasih hukuman sih mbak kalo sama anak, takutnya 

gimana-gimana. Kan karena autis gitu anaknya jadi gak terlalu 

paham kan.”12 

2. Komunikasi dalam hal pendidikan 

Pendidikan tidak hanya didapatkan dari Sekolah maupun lembaga 

informal lainnya. Pendidikan pertama bisa di dapatkan dari rumah dan 

pengajaran yang baik oleh orang tua kepada anak. Bukan hanya   guru 

yang memiliki tugas untuk mengajarkan  pendidikan berupa kesenian, 

ilmu sosial, ilmu alam. Akan tetapi orang tua juga memiiki tugas untuk 

mengajarkan hal tersebut kepada anak saat anak berada di rumah.  

Dalam hal pendidikan, orang tua keluarga #1 berkomunikasi dengan 

anak dalam hal pendidikan seperti bernyanyi, mengenalkan anak dengan 

huruf dan angka, pengetahuan umum, dan lain sebagainya. Orang tua 

keluarga #1 melakukan komunikasi secara berulang dan bertahap untuk 

memberikan pemahaman kepada anak, seperti kutipan wawancara 

dengan Ibu keluarga #1: 

“Kalo masalah pendidikan gitu biasa kita ngajari ke anaknya mba, 

entah soal sosial, nyanyi atau apapun itu kami sebisa mungkin 

ngajari anak dengan sabar. Tau sendiri anak autis emang beda ya 

mba, jadi emang harus berulang-ulang ngasih penjelasannya. Nanti 

kalo anaknya gak paham, kita kasih gambar-gambar gitu biar anak 

kalau ngeliat bisa inget dan paham, tapi ya itu mba harus berulang-

ulang.”13 

 

                                                           
12 Wawancara dengan keluarga #3 pada 2 Mei 2018 
13 Wawancara dengan keluarga #1 pada 11 April 2018 
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Sedangkan untuk keluarga #2, ayah dari anak berkebutuhan khusus 

autis mengaku akan mengulang materi yang telah diberikan di sekolah 

kepada anak. Seperti wawancara berikut: 

“Biasa ibuknya suka ngasih penjelasan berulang-ulang gitu mba, 

misalnya nyanyi, ngenalin huruf, hewan. Sama ngeliatin gambar 

gitu buat anaknya biar paham. Kan di PAUD juga pelajarannya 

masih yang main-main gitu mbak.”14 

  

Berbeda dengan keluarga #3 yang akan berkomunikasi masalah 

pendidikan saat anak memiliki fokus yang baik. Apabila anak tidak 

memiliki fokus yang baik, orang tua dari keluarga #3 tidak akan 

memberikan pelajaran maupun menjelaskan sesuatu kepada sang anak. 

Seperti penggalan wawancara dengan Ibu keluarga #3 sebagai berikut: 

“Apa ya mbak, kan anaknya belum sekolah jadi ya bingung ngajari 

apa kalo soal pendidikan. Paling ya pas fokusnya baik baru kita nanti 

ngajarin dia nama-nama benda disekeliling atau soal kepatuhan gitu 

dulu sih mba. Kalo soal pendidikan gitu belum ngajari banget mba, 

anaknya masih susah diatur.”15 

 

 Sedangkan untuk keluarga #4, orang tua berkomunikasi dengan 

anak berkebutuhan khusus autis mengenai pendidikan dengan mudah 

saat anak mulai berusia 6 tahun saat kosa kata anak mulai bertambah. 

Orang tua memberikan penjelasan berulang-ulang dan mengajarkan apa 

yang diperoleh anak dari sekolah, seperti kutipan wawancara dengan ibu 

keluarga #4: 

“Semenjak keluar kosa kata itu lebih mudah ngajarin dia mba, ya 

meskipun anaknya autis gitu ya. Tapi intinyanya ya sabar dan ngasih 

penjelasan berulang-ulang mba, udah itu aja. Nanti anaknya 

                                                           
14 Wawancara dengan keluarga #2 pada 12 April 2018  
15 Wawancara dengan keluarga #3 pada 1 Mei 2018 
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berangsur-angsur paham kok. Masalah pendidikan biasa kita tetep 

ngajari apa yang diperoleh dari sekolah ya. Biasa kalo anaknya gak 

paham soal huruf atau apa ya kita pake gambar ngajarinnya. Biasa 

juga ngajari nyanyi, mata pelajaran lainnya, ya meskipun anaknya 

kosa katanya juga belum sebanyak anak lainnya.”16 

 

3. Komunikasi dalam hal bersosialisasi 

Manusia adalah makhluk sosial yang akan membutuhkan satu sama 

lain. Setiap individu akan melakukan sosialisasi dengan lingkungan 

sekitar, termasuk anak berkebutuhan khusus autis akan melakukan 

sosialisasi dengan lingkungan sekitarnya. Dalam hal bersosialisasi, anak 

berkebutuhan khusus autis dari keluarga #1 cenderung mau untuk 

bersosialisasi dengan lingkungannya meskipun anak masih usil dan 

terkadang menyakiti. Dalam penelitian lapangan, orang tua keluarga #1 

memberikan kebebasan kepada anak untuk bermain dengan lingkungan 

sekitarnya, hanya saja anak masih belum mengerti akan komunikasi 

yang baik. Menurut penuturan Ibu dari keluuarga #1, anak mau ikut 

berkumpul dengan yang lainnya akan tetapi anak masih asyik dengan 

kesibukan sendiri. Seperti penggalan wawancara sebagai berikut: 

“Anaknya masih belum bisa berkomunikasi. Mau komunikasi, tapi 

dianya masih belum bisa dan cenderung usil, menyakiti gitu. 

Anaknya juga gak cenderung diem kok mba kalau bertemu sama 

orang baru. Anaknya mau kok komunikasi sama tetangga gitu, tapi 

ya kadang masih asyik aja sama kesibukan dia dan ga terlalu 

memperdulikan gitu mba.”17 

 

                                                           
16 Wawancara dengan keluarga #4 pada 2 Mei 2018 
17 Wawancara dengan keluarga #1 pada 11 April 2018 
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Sedangkan untuk anak berkebutuhan khusus autis dari keluarga #2, 

anak terbuka dengan lingkungan sekitar. Hanya saja, anak masih belum 

bisa mengikuti anak yang lain dalam hal mengobrol dan bermain. Anak 

berkebutuhan khusus dari keluarga #2 hanya ikut bergabung dan 

berkumpul dengan teman ataupun tetangganya. Berikut kutipan 

wawancara dengan Ibu keluarga #2: 

“Kalau ketemu orang lain, anaknya welcome gitu mba, apalagi kalau 

orang barunya ramah, nanti anaknya mau aja ikut kumpul, gabung. 

Namun untuk masalah sosial, dia kalau gabung tetep ikut gabung, 

tapi untuk masalah sama temennya main, berbagi, dan ngobrol 

masih belum bisa. Kadang kalau temennya nanya, kamu kemaren 

makan apa? Nanti anaknya juga gak bakal jawab mbak, jadi kan 

temennya bilang kamu kan ditanyain tapi gamau jawab. Padahal 

aslinya anaknya belum paham bagaimana menjawab pertanyaan 

temennya. Kalau sama tetangga juga kami biarkan main mbak, ya 

meskipun ada aja omongan soal anak autis, tapi ya harus kebal. 

Soalnya kalau dikurung di rumah terus nanti malah gimana, saya 

biarin aja buat main. Kalau dulu sebelum anaknya terapi, masih 

gamau dia main sama tetangga. Tapi setelah terapi, kalau saya 

tinggal sebentar, anaknya udah gak ada lagi dan udah berani main 

sendiri. Udah lebih mandiri kalau sekarang.”18 

 

Menurut terapis #2, anak berkebutuhan khusus dari keluarga #2 

sudah mau bergabung dengan lingkungan sekitar. Akan tetapi anak 

masih tidak paham tentang komunikasi yang dilakukan oleh orang 

sekitarnya. Sebagaimana kutipan wawancara sebagai berikut: 

“Kalau ditanya gamau jawab, cuman kalau dia pengen masih mau 

ngomong kayak mau pulang, mau pulang dengan berulang gitu. 

Cuman kalau ditanya ini bola warna apa? Anaknya gak mau 

jawab.”19 

 

                                                           
18 Wawancara dengan keluarga #2 pada 12 April 2018 
19 Wawancara dengan terapis keluarga #2 pada 12 April 2018 
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Sama halnya dengan anak berkebutuhan khusus autis dari keluarga 

#3, dalam hal bersosialisai anak akan ikut bergabung dengan lingkungan 

sekitarnya. Akan tetapi, orang tua keluarga #3 masih membatasi 

sosialisasi anak dengan lingkungan sekitar dengan alasan anak yang 

masih cenderung hiperaktif. Sedangkan untuk anak autis dari keluarga 

#4 menjelaskan bahwa sosialisasi anak mulai membaik dan mau 

bergabung dengan lingkungan sekitar saat kosa kata anak mulai 

bertambah. Hanya saja, saat anak mengajak bermain teman maupun 

tetangga, anak autis keluarga #4 akan bersikap usil dan akan terlihat 

seperti menyakiti, sebagaimana wawancara dengan Ibu keluarga #3 dan 

Ibu keluarga #4: 

“Anaknya kalau ketemu orang mau mbak kalau ikut gabung 

sosialisasi gitu, cuman kan anaknya masih aja hiperaktif. Terus 

kalau anaknya udah jenuh gitu, tiba-tiba nanti dia lari. Kalo sama 

tetangga gitu biasa gak saya kasih main mba kalo anaknya lagi hiper, 

takutnya nanti dia nyakitin.”20 

 

“Dulu sebelum dia bisa bicara, masih susah untuk sosialisasinya 

mbak, namun setelah kosa kata muncul di umur 6 tahun, anaknya 

udah mulai mau bergabung sama temen atau pun orang baru. Tapi 

untuk mengungkapkan apa kemauan dia, mungkin itu masih belum 

bisa dipahami sama orang lain. Terlebih saat dia mau ngajak main 

dan cenderung usil gitu, kan kelihatannya dia menyakiti anak yang 

lain, padahal dia ingin ngajak main anak tersebut.”21 

 

Dalam hal ini, terapis #3 menjelaskan bahwa adanya perkembangan 

anak berkebutuhan khusus keluarga #3 selama terapi. Akan tetapi 

sosialisasi anak yang masih kurang dengan lingkungan, mengakibatkan 

                                                           
20 Wawancara dengan keluarga #3 pada 1 Mei 2018 
21 Wawancara dengan keluarga #4 pada 2 Mei 2018 
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anak masih suka bermain sendiri dan masih kurangnya kepatuhan dari 

anak, membuat anak susah untuk diarahkan, seperti kutipan wawancara 

sebagai berikut: 

“Sosialisainya dengan anak yang lain maupun lingkungan masih 

kurang sih mbak. Si anak masih yang cenderung masih suka bermain 

sendiri dan untuk kepatuhan pun dia kurang.”22 

 

4. Komunikasi dalam hal keagamaan 

Orang tua memiliki kewajiban untuk mengenalkan agama kepada 

anak untuk menuntun anak kepada hal yang lebih baik. Dengan 

mengenalkan agama kepada anak, anak akan mampu membedakan hal 

baik dan buruk, apa yang diperbolehkan dan dilarang oleh Allah SWT. 

Tidak hanya mengenalkan agama kepada anak yang terlahir normal, 

orang tua harus mengenalkan agama kepada anak yang lahir yang 

memiliki kekurangan, seperti anak berkebutuhan khusus autis.  

Keluarga #1 mulai mengajarkan agama kepada anak mengenai do’a 

sehari-hari yang mampu diamalkan oleh anak. Orang tua keluarga #1 

mengajarkan do’a saat anak melakukan aktivitas sehari-hari seperti saat 

akan tidur, ketika makan, dan keluar rumah, orang tua akan mengajarkan 

anak tentang do’a-do’a tersebut. Hal ini karena orang tua dari keluarga 

#1 yang beragama Islam, menganggap penting untuk mengajarkan anak 

bagaimana tentang ajaran-ajaran yang sesuai deng syariat Islam. Seperti 

kutipan wawancara dengan Ayah keluarga #1: 

“Kalau mengenai agama, biasanya kami mengajarkan do’a sehari-

hari seperti do’a makan, mau tidur, dan itu diulang-ulang terus 

                                                           
22 Wawancara dengan terapis #3 pada 1 Mei 2018 
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mbak. Kalau untuk sholat sendiri, pertamanya ngeliatin, dulu 

seringnya pas Ibunya sholat digangguin, ditarik-tarik mukena juga, 

didorong, tapi lama-lama dia ngeliatin dan kami mulai menjelaskan, 

ini namanya sholat, ini ini ini, gitu. Kalau sekarang udah engga 

gangguin lagi, kalau saya ajak, tak pakein kopiah, sarung, diajak 

niruin gerakan sholat sudah mau, tapi belum paham sepenuhnya 

mbak.”23 

 

Sedangkan untuk sholat, orang tua keluarga #1 memberikan contoh 

dan mengajari anak secara praktik. Meskipun awalnya anak 

berkebutuhan khusus hanya melihat dan mengganggu saat orang tua 

melakukan sholat, berangsur-angsur anak mengikuti gerakan sholat dan 

ikut menunaikan sholat bersama orang tua. Berbeda dengan orang tua 

keluarga #2 yang  belum mengenalkan mengenai sholat kepada sang 

anak. Orang tua keluarga #2 masih ditahap memperkenalkan anak 

kepada huruf hija’iyah dan menganggap anak masih terlalu kecil untuk 

paham mengenai sholat. Sebagaimana wawancara dengan Ayah 

keluarga #2: 

“Kami usahakan selalu terbuka mbak. Kami sering ngajak ngobrol 

anaknya mbak. Sering pokoknya, diulang-ulang sampe anaknya 

paham. Untuk mengenalkan sholat sendiri dan agama lainnya, kami 

juga masih bingung mbak. Soalnya kan anaknya masih kecil, jadi 

anaknya mungkin belum paham. Tapi paling efektif menurut kami, 

nantinya kami akan ajar anak bagaimana sholat itu dengan gambar 

mbak. Soalnya kami sudah mengajarkan huruf hija’iyah, hewan, dan 

huruf gitu mengenai gambar.”24 

 

Orang tua keluarga #3 menjelaskan apabila mereka belum 

memberikan pemahaman mengenai agama kepada sang anak. Hal ini 

dikarenakan anak yang belum dirasa paham untuk memahami seperti 

                                                           
23 Wawancara dengan keluarga #1 pada 11 April 2018 
24 Wawancara dengan keluarga #2 pada 12 April 2018 
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hal tersebut. Pengetahuan mengenai agama yang masih awam, 

menjadikan orang tua keluarga #3 tidak terlalu memperdulikan 

mengenai kewajiban sholat kepada anak. Selain itu, anak yang masih 

kesulitan dalam hal fokus, adalah alasan untuk tidak mengajarkan 

kepada anak mengenai hal yang belum tentu anak berkebutuhan khusus 

autis paham akan hal itu. Seperti halnya kutipan wawancara dengan 

Ayah keluarga #3 sebagai berikut: 

“Gimana ya mbak, kami lebih ke yang terserah anaknya gitu. Kalau 

pas anak fokusnya lagi baik ya kami mencoba menjelaskan tentang 

sesuatu, cuman kalau pas udah gak fokus lagi ya kami biarkan. 

Untuk agama sendiri juga belum mengajarkan, kan anaknya belum 

paham. Kalau soal yang lain ya ngajarinnya pas fokusnya lagi bagus, 

kalau pas engga ya dibiarin dulu aja.”25 

Sedangkan untuk orang tua keluarga #4 sudah mengajari anak 

berkebutuhan khusus mengenai sholat saat anak masih kecil. Hal ini 

karena orang tua keluarga #4 tidak membedakan antara anak dengan 

gangguan autis dan anak mereka yang normal dalam hal menerima ilmu 

tentang agama. Orang tua keluarga #4 sebagai seorang muslim 

memberikan pengetahuan dan praktik nyata kepada anak-anak untuk 

menjadi muslim yang baik. Hanya saja, tetap ada perbedaan untuk 

berkomunikasi dengan anak berkebutuhan khusus autis yaitu dengan 

memberikan pemahaman yang lebih dibandingkan dengan anak normal 

lainnya. Sebagaimana wawancara dengan Ibu keluarga #4: 

“Untuk mengajarkan agama terkhusus sholat, kami udah ajarkan 

sejak anaknya masih kecil gitu mbak. Komunikasi yang kami 

lakukan kami mencoba terbuka, mencoba memperlakukan anak 

sama dengan kakak dan adiknya. Untuk mnjelaskan sesuatu juga 

                                                           
25 Wawancara dengan keluarga #3 pada 1 Mei 2018 
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harus berulang-ulang dan terkadang menggunakan media seperti 

gambar untuk dia paham.”26 

 

D. Faktor Pendukung dan Penghambat Komunikasi Keluarga Autis 

Setiap keluarga memiliki hambatan dan faktor pendukung dalam 

berkomunikasi. Faktor pendukung dan penghambat yang menjadikan 

komunikasi antara orang tua dengan anak berkebutuhan khusus akan 

berjalan lancar ataupun sebaliknya. Seperti halnya komunikasi yang kurang 

ataupun kosa kata yang sulit untuk dipahami oleh orang tua, bisa 

menghambat komunikasi yang seharusnya berjalan lancar. Seperti halnya 

kutipan wawancara dengan Ibu keluarga #1: 

“Apa ya mbak, kadang pas dia nyari apa, kaminya gak tahu. 

Anaknya masih belum bisa menyampaikan apa yang dia pengen. 

Harusnya kan pake kartu dengan gambar-gambar soal aktivitas atau 

barang gitu mbak, hanya saja kami susah nyarinya. Mau ngeprint 

sendiri juga gak ada alatnya mbak. Susah juga nyari alat terapi yang 

dibutuhin untuk anak autis.”27 

 

Selain kosa kata yang sulit dipahami, fokus yang kurang dari anak 

dan hiperaktif membuat anak sulit dikendalikan dan menghambat 

tersampaikannya pesan dengan baik kepada anak. Hal ini dikemukakan oleh 

Ayah keluarga #2 dan Ayah keluarga #3 yang membuat terhambatnya 

komunikasi yang dilakukan sebagai berikut: 

“Kan anaknya kurang fokus gitu mbak, jadi itu sih mba 

hambatannya. Anaknya juga hiperaktif, jadinya susah kalau mau 

menyampaikan dan memberi pemahaman ke anak sendiri karena dia 

masih asyik dengan dunianya mbak.”28 

 

                                                           
26 Wawancara dengan keluarga #4 pada 2 Mei 2018 
27 Wawancara dengan keluarga #1 pada 11 April 2018  
28 Wawancara dengan keluarga #2 pada 12 April 2018 
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“Penghambatnya ya anaknya kan susah fokus ya mbak, sama kadang 

kalau di rumah gitu pas gak ada temennya. Jadi ya main sendiri.”29 

 

Sedangkan untuk keluarga #4, orang tua tidak menganggap anak 

mereka yang memiliki gangguan autis, memiliki faktor penghambat saat 

berkomunikasi. Orang tua keluarga #4 menganggap semua yang ada pada 

diri anak keluarga #4 adalah faktor pendukung saat berkomunikasi, 

meskipun anak dari keluarga #4 memiliki gangguan autis. Sebagaimana 

kutipan wawancara dengan Ibu keluarga #4: 

“Bagi kami gak ada penghambat sih mbak, meskipun dia sendiri 

memiliki gangguan autis, menurut kami semua itu pendukung.”30

                                                           
29 Wawancara dengan keluarga #3 pada 2 Mei 2018 
30 Wawancara dengan keluarga #4 pada 3 Mei 2018  
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