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BAB III 

PENGALAMAN KOMUNIKASI ORANG TUA DAN GURU 

DALAM MEMBANGUN KETERAMPILAN SOSIAL  

 

Bab tiga dalam penelitian ini akan mendeskripsikan temuan penelitian yang 

merupakan pengalaman mendalam para informan yang didapatkan melalui 

wawancara. Penelitian ini digunakan untuk menggambarkan pengalaman informan 

dalam membangun keterampilan sosial anak autis melalui komunikasi interpersonal. 

Pengalaman para informan tersebut di deskripsikan kedalam dua bentuk yaitu 

deskripsi tekstural dan struktural. 

Deskripsi tekstural merupakan penjelasan yang di peroleh dari pengalaman 

informan terkait fenomena yang di teliti. Menurut Moustakas (1994:96), setiap 

pernyataan yang disampaikan oleh informan terkait pengalamannya mengenai 

fenomena yang di teliti mendapatkan nilai atau perhatian yang sama oleh peneliti, 

serta dideskripsikan dan dihubungkan berdasarkan tema. Sedangkan deskripsi 

strukural merupakan penjelasan mengenai struktur esensial yang terkandung dalam 

pengalaman informan. Menurut Keen (dalam Moustakas, 1994:78) mendefinisikan 

struktur sebagai pesan yang melekat dalam pengalaman sehari-hari yang didapatkan 

dari hal-hal unik untuk menemukan makna struktural yang hanya dapat dipahami 

melalui refleksi. Dapat diartikan bahwa deskripsi tekstural adalah deskripsi dari 

pengalaman yang tampak, sedangkan deskripsi struktural mendeskripsikan 
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pengalaman yang tidak tampak dan mengungkap mengapa pengalaman tersebut dapat 

terjadi (Moustakas, 1994:79). 

Deskripsi tersebut di peroleh berdasarkan hasil wawancara mendalam yang 

dilakukan terhadap lima subjek penelitian yang terdiri dari guru kelas persiapan untuk 

anak autis, guru kelas klasikal untuk anak autis, dan orang tua dari anak autis dengan 

memperhatikan pengalaman unik dari setiap informan. Pengalaman unik tersebut 

menuntun kita untuk mendapatkan makna-makna dengan dilakukan proses pemilahan 

dimana menghilangkan beberapa hal yang kurang relevan serta pendekatan terhadap 

fenomena dari perspektif yang berbeda.  

Pada penelitian ini, pengalaman informan mengenai komunikasi interpersonal 

orang tua dan guru dalam membangun keterampilan sosial (social skills) akan di 

deskripsikan berdasarkan tiga tema pokok, yaitu : 

1. Pengalaman komunikasi interpersonal antara orang tua dengan anak autis, 

2. Pengalaman komunikasi interpersonal antara guru dengan siswa autis di 

Sekolah Luar Biasa (SLB) Negeri 1 Pemalang, 

3. Pengalaman untuk membangun keterampilan sosial anak autis oleh guru dan 

orang tua. 
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3.1  Identitas Informan 

Tabel 3.1 Identitas Informan 

 Nama Informan Usia Tempat Tinggal Pekerjaan 

Informan 1 Upik Setyo Madyana 40 tahun Pemalang Ibu Rumah Tangga 

Informan 2 Kana Ruminawati, S.H 49 tahun Pemalang PNS 

Informan 3 Khotijah 40 tahun Pemalang Ibu Rumah Tangga 

Informan 4 Dwi Sri Lestari, S.Psi 35 tahun Pemalang 
Guru Kelas Persiapan 

Anak Autis di SLB 

Informan 5 Danang Adi Pamungkas, M.Pd 29 tahun Surakarta 
Guru Kelas Klasikal 

Anak Autis di SLB 

 

3.2 Deskripsi Tekstural  

3.2.1 Pengalaman Komunikasi Interpersonal Antara Orang Tua dengan 

Anak Autis 

3.2.1.1 Informan 1 

Informan pertama merupakan orang tua yang memiliki anak autis 

berjenis kelamin laki-laki yang saat ini sudah berusia 17 tahun. 

Anaknya yang bernama Agung didiagnosa mengalami autis sejak usia 

2,5 tahun, diagnosa itu diperkuat dengan perilaku Agung yang selalu 

berbicara diulang-ulang, tidak menguasai banyak kosa kata, dan 

hiperaktif. Setelah mengetahui Agung mengalami autis dokter 

menyarankan agar segera dilakukan terapi, namun informan 1 

menyadari bahwa apa yang diajarkan di tempat terapi saat itu sudah 

diajarkan kepada Agung selama berada dirumah, sehingga informan 1 

memutuskan untuk tidak melakukan terapi dan membawanya ke 
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psikolog, namun hasilnya juga tidak seperti yang diharapkan oleh 

informan 1 karena selama ditangani oleh psikolog, Agung diberikan 

obat penenang, hal tersebut membuat informan 1 merasa ada yang 

berubah karena Agung menjadi anak yang pasif, akhirnya informan 1 

memutuskan untuk membuang obat yang didapatkan dari psikolog dan 

sementara mencoba untuk melakukan pendekatan secara personal. 

Cara yang pertama dilakukan oleh informan 1 untuk merawat Agung 

adalah mencari artikel dari berbagai sumber, dan melakukan diet untuk 

Agung, karena bagi anak autis ada beberapa makanan yang harus 

dihindari yaitu makanan yang berbahan dasar terigu dan gula karena 

dapat berpengaruh pada kondisi Agung misalnya mengoceh dan 

berteriak yang tidak jelas.  Berikut kutipan pernyataannya : 

“Pertama kali saya menyadari Agung mengalami autis, saya 
mencari artikel yang kebetulan dari majalah bhayangkari dan 
mengupas tentang autis, akhirnya saya baca dan pelajari artikel 
tersebut.” (Informan 1). 
 

 Informan 1 terbuka dengan keluarga mengenai kondisi anak 

pertamanya dan ternyata respon keluarga juga positif serta 

menunjukkan rasa sayang kepada Agung, hal ini yang mendasari 

informan 1 terbuka dengan semua orang mengenai kondisi anaknya 

yang mengalami autis. Berikut kutipan pernyataannya: 

“Sebelum mereka tanya ini anaknya agak hiper ya, saya sudah 
mendahului mengatakan jika anak saya agak hiper jadi mohon 
dimaklumi” (Informan 1).  
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Hal tersebut dilakukan oleh informan 1 agar orang di sekitar dapat 

memahami kondisi Agung dari awal, sehingga dapat menerima 

keberadaan Agung di sekitar mereka. Selain itu, informan 1 selalu 

membangun kebersamaan dan kedekatan dengan anaknya yang 

mengalami autis  karena informan 1 menyadari bahwa kedekatan yang 

dibangun akan mempermudah penyampaian pesan yang dilakukan. 

Informan 1 juga berusaha agar Agung dapat mengungkapkan 

keinginannya tanpa harus merengek atau mengamuk seperti anak autis 

pada umumnya. Berikut kutipan pernyataannya : 

“Saya selalu bilang pada Agung agar selalu mengatakan apapun 
yang dia inginkan tanpa menangis dan merengek, karena saya 
tidak mau Agung menggunakan bahasa isyarat, jadi saya upayakan 
agar dia mau bicara” (Informan 1). 
 
Disamping melakukan komunikasi dengan halus, informan 1 juga 

terkadang menyampaikan pesan secara tegas agar Agung menjadi anak 

yang disiplin dan menuruti apa yang disampaikan orang tuanya. 

Berikut kutipan pernyataannya : 

“Saya bertindak tegas karena menurut saya ketegasan itu 
diperlukan untuk membentuk kedisiplinan, jika tidak tegas nanti 
Agung tidak akan bisa melakukan apapun” (Informan 1) 
 
Pendekatan yang dilakukan oleh informan 1 dipelajari secara 

otodidak, informan 1 melakukan komunikasi dan mendidik Agung 

dengan caranya sendiri dan terkadang bertanya atau meminta pendapat 
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dari guru kelas yang mengampu Agung di SLB. Informan 1 lebih 

memilih menjadi ibu rumah tangga agar dapat dengan leluasa 

mendidik Agung selama dirumah dan apabila ada waktu luang seperti 

liburan sekolah juga kerap dipergunakan untuk menghabiskan waktu 

bersama dengan melakukan kegiatan yang disukai Agung. Kesulitan 

komunikasi yang terjadi pada Agung membuat informan 1 juga harus 

memperhatikan gestur tubuh dari Agung, karena terkadang ia  

membutuhkan bantuan tapi susah untuk mengungkapkannya, sehingga 

informan 1 merasa harus lebih peduli apabila melihatnya tidak bisa 

melakukan sesuatu. 

Disamping itu, informan 1 juga memberikan penghargaan apabila 

Agung dapat mengerjakan sesuatu dengan benar, bentuk penghargaan 

yang diberikan juga sederhana seperti tos dan ucapan terima kasih. 

Bentuk penghargaan ini dilakukan agar Agung merasa lebih dihargai 

dan lebih dekat dengan informan 1. Selain ketegasan yang dilakukan 

oleh informan 1 dalam membentuk kedisiplinan untuk Agung, 

informan 1 juga tetap mengawasi aktivitas yang dilakukan  agar tetap 

pada batasnya. 

3.2.1.2 Informan 2 

Informan kedua juga memiliki anak autis laki-laki berusia 16 tahun. 

Dika didiagnosa mengalami autis dan disleksia saat berusia dua tahun, 
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namun informan 2 tidak melihat adanya tanda-tanda disleksia pada 

Dika, hanya saja Dika sering mengoceh, berbicara tidak jelas, dan 

hiperaktif. Ternyata setelah mengetahui anaknya mengalami autis, 

informan 2 melakukan terapi untuk Dika melalui dokter spesialis saraf 

dan perkembangan anak selama dua tahun serta pengobatan alternatif. 

Merasa perkembangan Dika membaik, informan 2 memasukkan ke 

sekolah umum sebanyak dua kali, yaitu di TK Pertiwi dan TK Al –

Irsyad masing-masing selama dua tahun. Namun, informan 2 

menyadari bahwa memasukkan Dika ke sekolah umum itu tidak tepat 

karena Dika kesulitan mengikuti pembelajaran di sekolah umum, 

maka dari itu informan 2 memutuskan untuk memasukkan Dika ke 

sekolah luar biasa (SLB). 

 Pekerjaan informan 2 yang menjadi Pegawai Negeri Sipil tidak 

membuat waktu bersama Dika berkurang, karena berapapun waktu 

yang dimiliki akan dihabiskan bersama keluarga. Selain itu, informan 

2 juga terbuka dengan keluarga, tetangga, dan rekan di kantor tentang 

kondisi Dika, sehingga memudahkannya untuk mengenal banyak 

orang. Informan 2 juga sering mengajak Dika rekreasi apabila ada hari 

libur. Berikut kutipan pernyataannya: 

“Setiap ada rekreasi saya pasti mengajak Dika, saya tidak 
menutupi kondisi Dika” (Informan 2). 
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Menurut informan 2, diet khusus anak autis tidak terlalu 

berpengaruh pada perilaku Dika sehingga informan 2 tidak 

menerapkan diet. Walaupun tidak melakukan diet, perilaku Dika juga 

tetap seperti biasa, tidak agresif ataupun berteriak seperti anak autis 

yang lain, hanya saja menjadi kurang konsentrasi dan bicara tidak 

jelas.  

Cara berkomunikasi yang dilakukan oleh informan 2 berbeda 

dengan informan 1,  karena informan 2 tidak memberikan penegasan 

kepada Dika dan lebih membebaskannya untuk melakukan apapun 

selama dirumah. Berikut kutipan pernyataannya : 

“Saya bukan orang tua yang kaku dan banyak menerapkan 
peraturan untuk Dika, saya hanya selalu mengingatkan agar Dika 
tidak nakal” (Informan 2). 

 
Sejak awal Dika mengalami autis memang tidak terlalu hiperaktif 

sehingga informan 2 merasa mudah dalam merawat dan mendidik 

Dika. Selain itu, karena informan 2 paling dekat dengan Dika 

dibandingkan dengan anggota keluarga lainnya, maka hal apapun yang 

Dika inginkan pasti diungkapkan kepada informan 2. Berikut kutipan 

pernyataannya : 

“Karena Dika paling dekat dengan saya jadi dia mau 
mengungkapkan apapun kepada saya, misalnya minta mainan, 
makanan dan liburan” (Informan 2). 
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Menurut informan 2, walaupun Dika bisa mengungkapkan apa 

yang diinginkan seperti makanan dan mainan, tapi ia tidak bisa 

mengungkapkan apa yang dia rasakan seperti rasa sakit, marah atau 

kehilangan. Karena setiap kali sakit, Dika tidak pernah bilang dan 

tetap melakukan aktivitasnya seperti biasa. Berikut kutipan 

pernyataannya : 

“Ketika Dika sakit dia tidak menunjukannya sehingga saya tidak 
tahu, maka dari itu saya menghimbau Dika untuk bicara bahkan 
menangis jika merasa sakit” (Informan 2). 
 
Cuplikan diatas terjadi pada saat Dika terkena tomcat sampai 

membuat kulitnya melepuh, informan 2 baru mengetahui setelah guru 

sekolah Dika datang kerumahnya, dan setelah di cek memang benar 

bahwa kulitnya melepuh. Selama kulitnya melepuh, Dika sama sekali 

tidak menyampaikan apapun kepada informan 2 bahkan tidak 

menunjukkan adanya rasa sakit sehingga informan 2 tidak mengetahui 

apa yang terjadi pada kulit Dika. Setelah kejadian tersebut, informan 2 

lebih memperhatikan keadaan Dika dan menekankan untuk 

mengungkapkan apabila dirinya merasa sakit. Berikut kutipan 

pernyataannya : 

“Karena tidak semuanya bisa diungkapkan oleh Dika, saya sebagai 
orang tua harus selalu memperhatikan Dika seperti apapun 
kondisinya” (Informan 2). 
 



52 
 

 
 

Perhatian yang ditunjukkan informan 2 yaitu selalu menjaga 

kedekatan dengan Dika, misalnya menemani dan mengawasi saat 

mengerjakan Pekerjaan Rumah (PR), dan melakukan aktivitas bersama 

ketika ada waktu luang seperti menonton televisi dan mendengarkan 

musik. Kemudian, karena Dika belum bisa berbicara dengan jelas dan 

lancar maka informan 2 memiliki inisiatif untuk selalu mengajaknya 

berbicara dan menghabiskan waktu bersama agar lebih sering 

berkomunikasi.          

3.2.1.3 Informan 3 

Informan ketiga juga memiliki anak autis  laki-laki berusia 12 tahun, 

Dito didiagnosa mengalami autis saat berusia tiga tahun. Ciri yang 

paling terlihat adalah Dito tidak bisa berjalan dengan tenang, ia selalu 

berlari dan tidak bisa diam, selain itu juga sering mengalami panas 

tinggi. Setelah mengetahui Dito mengalami autis, informan 3 langsung 

menyekolahkannya di Sekolah Luar Biasa, saat itu informan 3 juga 

melakukan terapi untuk menunjang perkembangannya. Terapi tersebut 

dilakukan oleh dua guru penerapis di Sekolah Luar Biasa, dan terapi 

dilakukan sebanyak tiga kali dalam seminggu, satu guru penerapis 

melakukan terapi di sekolah, sedangkan guru penerapis lainnya 

melakukan terapi di rumah. 
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Awalnya, informan 3 masih ragu untuk mengungkapkan keadaan 

Dito, namun seiring dengan perkembangannya, informan 3 secara 

perlahan mau terbuka dengan keluarga dan lingkungan sekitar 

mengenai kondisi Dito yang mengalami autis, dan ternyata reaksi yang 

didapatkan positif. Karena kondisi Dito yang sangat hiperaktif dan 

susah diatur membuat informan 3 merasa kesusahan setiap kali 

menyampaikan pesan tertentu, maka dari itu informan 3 selalu 

menyampaikan pesan dengan lembut, halus dan tidak pernah 

menunjukkan kemarahan. Berikut kutipan pernyataannya: 

“Menyampaikan apapun pada Dito itu harus halus, jangan 
membuatnya merasa tersinggung, karena jika agak kasar dia akan 
marah dan makin meronta”  (Informan 3). 
 
Sampai saat ini Dito terkadang masih hiperaktif seperti halnya 

berlarian di tempat ramai, sehingga informan 3 harus menggunakan 

ancaman, hal ini dilakukan agar Dito mau menuruti apa yang 

diucapkan oleh informan 3. Berikut kutipan pernyataannya : 

“Karena Dito masih suka berlarian, jadi saya selalu pegang 
tangannya, jika tidak mau dipegang saya ancam begini kalau tidak 
mau dipegang, ditinggal disini saja” (Informan 3). 

 
Menurut informan 3, kebiasaan Dito yang memiliki dunia sendiri 

belum hilang karena seringkali masih berbicara, berteriak, dan tertawa 

sendiri, kebiasaan tersebut membuat suasana dirumah menjadi riuh. 

Namun, Dito ternyata merasa takut dengan ayahnya, sehingga apabila 
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ayahnya dirumah ia tidak terlalu hiperaktif. Cara penyampaian antara 

ayah Dito dan informan 3 berbeda, karena ayah Dito menyapampaikan 

pesan dengan lugas dan tegas sehingga membuat Dito takut, 

sedangkan informan 3 menyampaikan pesan dengan lembut dan halus. 

Berikut kutipan pernyataannya : 

“Dito itu takut dengan bapaknya karena tegas, berbeda dengan 
saya yang masih halus saat menegur Dito” (Informan 3) 
 
Selain penyampaian pesan secara halus, informan 3 juga sering 

mengajak Dito untuk keluar rumah apabila mulai rewel. Hal yang 

biasanya dilakukan diluar rumah adalah melakukan aktivitas bersama 

seperti bermain di pantai, lari-lari di lapangan, ataupun hanya sekadar 

berkeliling, aktivitas tersebut dilakukan untuk membuat Dito lupa 

dengan keadaan yang membuatnya rewel sehingga membuatnya 

menjadi tenang.   

 Kemudian, informan 3 juga selalu mengikuti dan mengawasi 

aktivitas Dito, pengawasan  ini dilakukan karena perilakunya yang 

masih hiperaktif, sehingga membutuhkan informan 3 untuk membatasi 

apabila perilakunya sudah berlebihan atau mengganggu orang di 

sekitarnya. Selain pengawasan, informan 3 juga menyampaikan 

perilaku Dito kepada lingkungan sekitarnya sehingga dapat menerima 

segala kemungkinan yang terjadi apabila mulai hiperaktif kembali. 

Berikut kutipan pernyataannya : 



55 
 

 
 

“Meskipun usia Dito sudah 12 tahun, dia tetap memerlukan 
pengawasan saat bermain, saya juga mengingatkan teman 
bermainnya untuk memahami perilaku Dito” (Informan 3). 
 
Sebagai orang tua, informan 3 peduli dengan semua keadaan Dito 

seperti selalu mengingatkan barang apa saja yang harus dibawa ke 

sekolah, dan perhatian dengan tugas yang di terima di sekolah. 

Informan 3 juga memberikan ucapan terimakasih apabila Dito mau 

menuruti perintah informan 3, hal ini dilakukan untuk menciptakan 

kenyamanan bagi Dito.  

Dari ketiga informan diatas dapat dikatakan bahwa penyampaian 

komunikasi interpersonal setiap informan berbeda, seperti informan 1 

yang berkomunikasi secara tegas untuk membentuk kedisiplinan pada 

anaknya, jadi apabila Agung melakukan kesalahan akan ditegur 

sehingga akan memunculkan rasa takut untuk berperilaku negatif. 

Berbeda dengan informan 2 yang membebaskan dan tidak mengatur 

Dika karena kedisiplinannya sudah terbentuk atas kemauannya sendiri, 

dan karena perilakunya sudah sesuai dengan keinginan informan 2, 

maka ia tidak banyak terlibat untuk mengatur dan hanya memantau 

perkembangannya. Lain halnya dengan informan 3 yang selalu 

berkomunikasi dengan lembut pada Dito yang berdampak pada 

kurangnya kemampuan Dito untuk mandiri dan disiplin, 

ketidakpercayaan informan 3 pada kemampuan Dito membuatnya 
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selalu membantu aktivitas Dito, sehingga ayahnya dengan tegas 

melatih Dito untuk teratur dan mandiri. 

 

3.2.2 Pengalaman Komunikasi Interpersonal Antara Guru Dengan Siswa 

Autis Di Sekolah Luar Biasa (SLB) Negeri 1 Pemalang 

3.2.2.1 Informan 4 

Informan 4 merupakan guru kelas persiapan dan tenaga penerapis 

siswa autis di Sekolah Luar Biasa (SLB) Negeri 1 Pemalang, kelas 

persiapan ini diberikan untuk siswa autis sebelum masuk ke kelas 

pembelajaran akademik (kelas klasikal). Tujuan dari kelas persiapan 

adalah untuk menghilangkan perilaku negatif dan membentuknya 

menjadi perilaku positif pada anak autis, diantaranya untuk 

menghilangkan perilaku negatif seperti mengamuk, tantrum, flapping, 

dan perilaku fisik lainnya. Apabila perilaku positif sudah terbentuk, 

maka siswa tersebut dapat masuk ke kelas pembelajaran akademik 

(kelas klasikal). 

Ketika mengampu siswa autis yang masuk ke kelas persiapan, 

informan 4 harus melakukan pengamatan tentang tingkat keparahan 

gejala autis yang dialami oleh masing-masing siswa autis, informan 4 

juga mengamati secara fisik dan perilakunya, jadi apabila informasi 

yang didapatkan cukup, informan 4 kemudian menentukan pendekatan 
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yang sesuai untuk masing-masing siswa autis, dan perilaku apa yang 

pertama kali akan dirubah. Berikut kutipan pernyataannya : 

“Apabila ada siswa autis yang baru, maka saya sesuaikan separah 
apa gejalanya, baru saya memilih pendekatan apa yang tepat untuk 
siswa tersebut” (Informan 4). 
 
Biasanya, informan 4 menyesuaikan dengan usia siswa autis yang 

masuk, apabila siswanya berusia diatas 10 tahun maka komunikasi 

yang dilakukan lebih banyak melalui gambar dengan banyak warna, 

sedangkan untuk siswa yang berusia dibawah 10 tahun maka 

komunikasi yang dilakukan lebih banyak melalui permainan dengan 

banyak warna. Perbedaan metode pembelajaran ini diberikan karena, 

siswa autis yang berusia dibawah 10 tahun belum bisa fokus, sehingga 

permainan diberikan untuk melatih keterampilan motorik halus dan 

kasar serta konsentrasi antara gerakan mata dan tangan, sedangkan 

untuk siswa autis yang berusia diatas 10 tahun lebih fokus dengan 

materi yang disajikan dengan gambar berwarna. Namun, metode 

pembelajaran ini tidak hanya berpaku pada usia siswa autis saja tapi 

juga disesuaikan dengan tingkat keparahan, apabila sudah berusia 

lebih dari 10 tahun dan belum memiliki keterampilan motorik maka 

akan diberikan pembelajaran menggunakan permainan terlebih dahulu. 

Sebagai guru, informan 4 juga dianjurkan untuk memahami 

kondisi psikologis anak melalui media permainan dan gambar dengan 



58 
 

 
 

memperhatikan tanda nonverbal yang diberikan. Misalnya, ketika 

siswa autis tidak konsentrasi saat melakukan permainan dan tidak 

tepat saat mewarnai gambar itu bisa menjadi tanda bahwa kondisi 

psikologis siswanya sedang bermasalah. Maka dari itu, informan 4 

melakukan konfirmasi kepada orang tua tentang apa yang terjadi 

dirumah, biasanya keadaan tersebut dialami siswa autis sejak masih 

dirumah dan dampaknya akan terbawa sampai saat belajar di sekolah. 

Berikut kutipan pernyataannya: 

“Kita juga bisa melihat kondisi emosionalnya melalui gambar, jika 
mewarnai dengan goresan yang dalam berarti sedang ada 
gangguan, tapi jika mewarnainya sesuai berarti mood nya sedang 
bagus” (Informan 4). 
 
Saat menemui siswa autis yang baru masuk ke kelas persiapan 

tentunya mereka masih memiliki perilaku negatif seperti menggigit, 

menendang, menyakar, dan perilaku hiperaktif lainnya, untuk 

mengatasinya informan 4 tetap tegas kepada masing-masing siswa dan 

memberikan hukuman apabila siswa tersebut mulai melakukan 

tindakan fisik tersebut. Hukuman itu diberikan agar siswa autis 

mempunyai rasa takut sehingga tidak melakukan tindakan fisik 

seenaknya. Bentuk hukumannya dapat berupa kuncian agar tangan, 

kaki, dan kepala siswa autis berhenti melakukan tindakan fisik. 

Berikut kutipan pernyataannya : 
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“Jika siswa autis tiba-tiba tantrum yang saya lakukan adalah 
mengunci gerakan tangan, kaki, dan kepalanya, apabila tenaganya 
sudah berkurang saya menenangkan dan melanjutkan 
pmbelajaran” (Informan 4). 
 
Informan 4 selalu menyarankan kepada masing-masing orang tua 

siswa autis untuk melakukan diet kepada anaknya karena makanan 

yang dikonsumsi oleh anak autis dapat mempengaruhi kondisi 

emosional terutama tenaga yang dimiliki oleh siswa autis, bahkan 

apabila tidak dilakukan diet juga akan berpengaruh pada bau badan 

dari anak autis itu sendiri. Maka dari itu, anak autis tidak boleh 

mengkonsumsi makanan yang terbuat dari tepung terigu, gula, dan 

juga makanan yang mengandung pewarna dan MSG. 

Di kelas persiapan, informan 4 melakukan metode pembelajaran 

dengan pendekatan yang lebih personal, masing-masing anak 

diberikan waktu 45 menit setiap pertemuan dan dilakukan secara 

bergantian. Perilaku siswa autis yang masih hiperaktif tidak 

memungkinkan untuk menggabungkan siswanya dalam satu kelas, 

sehingga metode seperti ini dilakukan oleh informan 4, jadi metode 

pembelajaran ini memang dikhususkan untuk pengajaran secara 

personal agar lebih mudah merubah dan membentuk perilaku positif 

pada siswa autis. Namun, informan 4 juga menyesuaikan ketahanan 

belajar siswa, apabila dalam waktu 20 menit siswanya sudah tidak 

konsentrasi maka pertemuan akan diselesaikan, jadi tidak memaksa 
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siswa autis untuk belajar tepat selama 45 menit. Semua perkembangan 

siswa autis akan di sampaikan kepada orang tua di akhir pembelajaran, 

sehingga baik informan 4 maupun orang tua siswa mengetahui 

perkembangan anaknya.  

Sebagai guru khusus anak autis, informan 4 juga harus memahami 

pesan siswa dari tanda nonverbal yang diberikan, seperti melihat gerak 

mata, gerak tangan, dan juga perilakunya. Jadi walaupun siswa itu 

belum memiliki keterampilan bicara, informan 4 tetap memahami apa 

yang di sampaikan oleh siswa autis melalui pesan nonverbal. Selain 

itu, informan 4 juga tetap memberikan pujian dan ucapan terimakasih 

pada siswa autis sebagai ungkapan untuk memberikan motivasi agar 

siswanya tetap giat belajar selama di kelas persiapan. 

3.2.2.2 Informan 5 

Informan 5 merupakan guru kelas pembelajaran akademik (klasikal) 

yang khusus mengampu siswa autis, saat ini informan 5 sudah 

mengajar selama tujuh tahun. Awalnya informan 5 merasa kesulitan 

untuk beradaptasi dengan siswa autis di kelas, sehingga sebelum 

pembelajaran akademik dilakukan, informan 5 melakukan pendekatan 

dan pencarian informasi mengenai karakter dari masing-masing siswa 

autis. Berikut kutipan pernyataannya : 
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“hal pertama yang saya lakukan adalah pendekatan dan mengenal 
setiap karakter siswa, baru saya menentukan pola pembelajaran 
yang tepat bagi masing-masing siswa” (Informan 5). 
 
Setelah mengetahui karakter masing-masing siswa, informan 5 

membentuk strategi pembelajaran agar yang disampaikan dapat 

diterima siswanya. Strategi pembelajaran ini dibentuk dari hasil 

pengamatan terhadap perilaku dan ketertarikan masing-masing siswa 

autis. Informan 5 harus memahami karakter siswa autis yang beragam, 

diantaranya siswa autis yang menggunakan tindakan fisik, siswa autis 

yang pasif, dan anak autis yang sensitif, perbedaan karakter tersebut 

mengharuskan informan 5 untuk melakukan strategi pembelajaran 

yang berbeda, maka dari itu informan 5 melakukan program 

Pendekatan Personal Individu (PPI). Berikut kutipan pernyataannya : 

“Walaupun saya mengampu kelas klasikal, tapi pendekatannya 
tetap personal, maka dari itu saya buat PPI” (Informan 5).  
 
Program tersebut merupakan program yang lebih menekankan 

pembelajaran secara individual kepada masing-masing siswa autis, 

jadi dalam setiap semester siswa autis harus menguasai materi tertentu, 

dan pencapaiannya akan disampaikan kepada orang tua saat evaluasi 

semester, jadi hasil pembelajaran yang dilakukan juga dievaluasi 

orang tua supaya materi yang disampaikan informan 5 tetap diulang 

dirumah agar masing-masing siswa tidak lupa akan materi yang 

disampaikan di sekolah. Selain itu, bimbingan secara personal ini juga 
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memperhatikan kebutuhan siswanya dan materi yang diberikan sesuai 

dengan perkembangan masing-masing siswa autis. 

Perbedaan karakter siswa autis dikelas membuat suasana kelas 

terkadang menjadi tidak kondusif, sehingga informan 5 harus 

mengembalikan suasana kelas dengan melakukan pemisahan masing-

masing siswa. Siswa yang pertama dipisahkan adalah siswa yang 

terkadang memukul dan merusak  (destruktif), kemudian informan 5 

menenangkan siswa yang mengalami flapping karena terganggu 

dengan kegaduhan di kelas. Biasanya, apabila salah satu siswa tenang 

maka siswa yang lain akan mengikuti.  

Dalam memberikan pembelajaran secara personal, informan 5 juga 

menyesuaikan dengan kesiapan dan ketahanan belajar dari masing-

masing siswa, selain itu juga mempertimbangkan tingkat konsentrasi 

siswa autis dalam belajar, sehingga porsi materi yang diberikan kepada 

masing-masing siswa autis berbeda. Kemudian, dalam menyelesaikan 

pembelajaran yang berlangsung, informan 5 tetap memberikan 

bimbingan, semangat, dan motivasi bagi siswanya agar tugas atau 

pembelajaran yang diberikan benar-benar selesai dan dikerjakan 

dengan tepat. Berikut kutipan pernyataannya : 

“Dalam melakukan PPI, saya juga mempertimbangkan ketahanan 
belajar siswa, apabila sudah tidak mau belajar ya tidak saya 
paksakan” (Informan 5). 
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Menurut informan 5, dalam menyampaikan materi pembelajaran 

kepada siswa autis memang tidak mudah, sehingga cara 

menyampaikannya juga bertahap dan membutuhkan waktu, selain itu 

cara penyampaiannya juga dengan halus agar mudah diterima oleh 

siswa autis, tapi ketegasan juga diperlukan apabila suasana kelas tidak 

kondusif. Berikut kutipan pernyataannya : 

“Cara menyampaikan pembelajaran itu bertahap, harus telaten 
untuk mengkomunikasikannya, karena semakin dekat dengan 
siswa autis maka akan lebih mudah untuk mengaplikasikannya” 
(Informan 5).  
 
Apabila siswa autis melakukan kesalahan, informan 5 juga tetap 

mengkomunikasikan dengan siswa yang bersangkutan dengan 

persuasif dan tidak mengintimidasi, selain itu informan 5 juga 

mengkomunikasikan dengan orang tua tentang kesalahan yang terjadi 

sehingga orang tua juga mengevaluasi untuk merubah kebiasaan 

tersebut. Berikut kutipan pernyataannya : 

“Apabila siswa autis berbuat salah, saya harus menyampaikannya 
dengan tidak terlihat menyalahkan, sehingga saya harus dengan 
tenang memberikan pengertian bahwa dia salah” (Informan 5). 
 
Sebagai guru yang mengampu siswa autis, informan 5 lebih 

persuasif dan peka dengan situasi dan keadaan siswanya, karena 

apabila siswa autis merasa kesulitan dan membutuhkan bantuan, ia 

hanya mengucapkan satu atau dua kata, sehingga informan 5 harus 
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melihat kondisi di sekitarnya untuk mengetahui maksud dari perkataan 

siswanya. Berikut kutipan pernyataannya : 

“Karena bahasa yang disampaikan berbeda, saya sebagai tenaga 
pengajar harus mengerti apapun yang disampaikan mereka, 
misalnya siswa berteriak rautan, itu tandanya dia meminta tolong 
merautkan pensil” (Informan 5).    
 
Di dalam kelas, informan 5 juga tetap menerapkan penghargaan 

dan hukuman bagi siswa autis, agar siswanya memahami bagaimana 

seharusnya mereka berperilaku, jadi apabila berperilaku baik akan 

mendapatkan penghargaan, sedangkan berperilaku kurang baik akan 

mendapatkan hukuman. Bentuk penghargaan yang diberikan juga 

sederhana seperti ucapan terimakasih, pujian, atau tos, sedangkan 

hukumannya adalah time out yaitu di pisahkan selama lima menit di 

sudut ruangan.  

Dari kedua informan diatas dapat dikatakan bahwa karakter siswa 

autis di kelas persiapan dan kelas klasikal berbeda sehingga 

penanganan yang dilakukan juga berbeda. Di kelas persiapan, 

informan 4 menangani siswa yang masih belum memiliki keterampilan 

dan belum bisa mengontrol emosinya, sehingga membutuhkan 

ketegasan untuk membangun kedisiplinan, selain itu hukuman fisik 

juga diberikan apabila siswa autis berperilaku negatif. Berbeda dengan 

siswa di kelas klasikal yang sudah memahami etika kesopanan dan 

kepatuhan, jadi informan 5 hanya mempertahankan kedisiplinan 
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mereka. Namun informan 5 tetap kesulitan menggabungkan siswa 

autis dalam satu kelas, sehingga informan 5 melakukan pendekatan 

secara individu dan menarik perhatian mereka agar mau mengikuti 

pembelajaran. Informan 5 juga tetap tegas memberikan hukuman 

berupa time out apabila siswa tersebut mengganggu pembelajaran.   

 

3.2.3 Pengalaman Untuk Membangun Keterampilan Sosial (Social Skills) 

Anak Autis Oleh Orang Tua dan Guru. 

Setiap orang tua dan guru dihadapkan dengan situasi untuk membangun 

keterampilan sosial (social skills) anak autis, keterampilan sosial (social 

skills) tersebut berkaitan dengan perilaku interpersonal, manajemen diri, 

kepatuhan, perilaku assertive dan kemampuan akademis. Berikut adalah 

uraian mengenai bagaimana orang tua dan guru membangun keterampilan 

sosial (social skills) pada anak autis. 

3.2.3.1 Orang Tua 

1) Informan 1 

Informan 1 memulai untuk membangun keterampilan sosial (social 

skills) pada Agung saat berusia 2,5 tahun, hal pertama yang diajarkan 

adalah untuk melakukan kegiatan yang berkaitan dengan toilet secara 

mandiri seperti buang air kecil dan buang air besar, informan 1 

mencotohkan secara langsung bagaimana yang harus dilakukan oleh 
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Agung ketika berada di toilet. Selain itu, informan 1 juga melatih 

keterampilan bicara dengan otodidak, ia menggunakan referensi dari 

artikel yang berkaitan dengan perawatan anak autis untuk melatih 

bicara. Berikut kutipan pernyataannya : 

“Sejak Agung kecil, saya mempraktekan bagaimana cara buang air 
kecil dan besar di kamar mandi, saya mencotohkan di depannya 
agar benar-benar tau dan ingat caranya” (Informan 1). 
 
Sama halnya dengan gosok gigi dan mandi, informan 1 setiap hari 

mencotohkan bagaimana cara untuk menggosok badan saat mandi, 

menggunakan sabun, dan membilas. Sehingga jika diterapkan setiap 

hari maka hal tersebut akan selalu diingat dan dilakukan oleh Agung.  

Walaupun Agung tidak pernah mengamuk sejak kecil, informan 1 

selalu menegaskan agar dalam situasi apapun Agung tidak boleh 

merengek apapun yang diinginkan harus diungkapkan. Selain itu, saat 

ada sesuatu yang membuat Agung kesal dan marah, dia juga tidak 

mengamuk hanya saja dia mengeluarkan air mata tapi tidak terlihat 

seperti menangis, apabila ada di kondisi tersebut informan 1 

memberikan pendekatan agar Agung mengungkapkan apa yang 

membuatnya menangis. 

Seiring bertambahnya usia Agung, informan 1 lebih mendidiknya 

untuk mandiri dan bertanggung jawab. Sejak usia 4 tahun, Agung 

ditegaskan untuk bisa makan sendiri, walaupun masih berceceran tapi 
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tetap dilatih agar bisa makan sendiri, informan 1 sengaja melakukan 

hal tersebut agar Agung tidak selalu bergantung dengan informan 1. 

Selain itu, Agung juga dibiasakan untuk makan di meja makan, 

informan 1 tidak pernah mengajak makan di ruang lain seperti ruang 

menonton tv, sehingga Agung merasa tidak nyaman apabila makan di 

tempat selain meja makan. Setelah usia Agung lebih dari 10 tahun, 

informan 1 mencotohkan cara cuci piring, setelah lebih dari lima kali 

dicontohkan Agung sudah bisa melakukannya dan sampai sekarang ia 

terbiasa mencuci piring setelah makan. Karena saat ini Agung sudah 

berusia 17 tahun, informan 1 mulai mengajarkan Agung untuk 

memasak sendiri. 

Berkaitan dengan perilaku bertanggung jawab, informan 1 juga 

membiasakan untuk meletakkan sepatu di rak sepatu, meletakkan tas 

di lemari, dan menggantung baju setelah dipakai, banyak upaya yang 

dilakukan oleh informan 1 diantaranya adalah membuat gantungan 

baju sesuai dengan tinggi badan Agung, sehingga kebiasaan itu akan 

berkelanjutan. Informan 1 juga menegaskan agar merapikan dan 

menyimpan mainan atau barang lainnya setelah digunakan, sehingga 

sampai saat ini Agung terbiasa merapikan barang yang terlihat 

berantakan. 
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Dalam kehidupan sehari-hari, informan 1 mendidik Agung untuk 

ramah kepada orang lain dan berperilaku santun, setiap kali ada orang 

yang bertamu kerumah, informan 1 selalu mengajak Agung untuk 

berjabat tangan dan berkenalan terlebih dahulu, setelah itu informan 1 

mengajak Agung untuk masuk kedalam agar tidak mengganggu tamu 

yang datang. Selain itu, apabila Agung membuat kesalahan seperti 

lupa mencuci piring, atau membuat adiknya menangis, informan 1 

menegaskan pada Agung untuk meminta maaf. Suaranya yang sangat 

keras terkadang mengganggu orang lain, sehingga membuat informan 

1 memperingatkan Agung dengan wajah marah, maka seketika itu juga 

Agung akan diam dan menunduk karena merasa takut informan 1 

marah.  

Apabila ada hari libur, Agung lebih sering menghabiskan waktu 

dirumah, biasanya Agung menemani dan membantu informan 1 yang 

sedang memasak, selain itu juga membantu untuk mengambil pakaian 

yang dijemur, informan 1 selalu membiasakan hal tersebut, sehingga 

perilaku itu tertanam menjadi kebiasaan yang positif. 

Berkaitan dengan keterampilan berinteraksi dengan orang lain, 

Agung termasuk anak autis yang tidak mau berbicara dahulu sebelum 

diajak bicara. Namun, apabila merasa sudah mengenal maka Agung 

akan menyapa terlebih dahulu. Awalnya informan 1 selalu mengajak 
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Agung untuk duduk di depan rumah dan menyebutkan nama orang-

orang yang lewat, akhirnya setiap kali orang tersebut lewat pasti akan 

di sapa oleh Agung misalnya dengan panggilan “Mbahnya” atau 

“Pakdenya”. Namun, apabila tidak mengenal orangnya, maka tidak 

akan di sapa dahulu oleh Agung. 

Saat ini, Agung susah untuk melakukan interaksi dengan teman 

sebaya, karena usianya yang sudah 17 tahun dan perkembangan yang 

berbeda maka jarang ada teman sebaya yang mengajak interaksi, 

hanya saja masih saling menyapa apabila melihat Agung di depan 

rumah. Maka dari itu, Agung lebih suka untuk berinteraksi dengan 

anak-anak kelas 6 SD di sekitar rumah, karena anak-anak tersebut 

merasa senang jika bermain dengan Agung. Informan 1 

membiarkannya untuk berinteraksi dengan siapa saja asalkan tidak 

mengganggu. Apabila bermain dengan anak-anak kecil tersebut Agung 

tidak pernah pelit untuk meminjamkan mainannya, asalkan mainan 

tersebut dikembalikan ke tempatnya. Maka, informan 1 juga 

menyampaikan kepada anak-anak yang sedang bermain mengenai 

karakter Agung. Sejak usianya mendekati 17 tahun, Agung sering 

senyum-senyum jika ada perempuan cantik, hal ini terkadang 

membuat perempuan tersebut tidak nyaman, sehingga informan 1 

menghimbau agar Agung tidak menarik perhatian perempuan dengan 



70 
 

 
 

cara seperti itu, akhirnya Agung hanya melakukan itu kepada orang 

yang dikenal saja. 

2) Informan 2 

Berbeda dengan informan 1, Dika banyak berbicara setelah ia sekolah 

di sekolah luar biasa (SLB). Sejak Dika berusia 5 tahun, informan 2 

mengajarkan untuk mandiri dalam kegiatan di kamar mandi seperti 

gosok gigi, mandi, buang air kecil dan buang besar. Awalnya, 

informan 2 mengajarkan sekali dan selanjutnya Dika bisa melakukan 

sendiri. Karena pekerjaan informan 2, informan hanya mengecek 

apakah sudah bersih mandinya atau belum, maka setiap hari sabtu dan 

minggu Dika akan dimandikan oleh informan 2, informan 2 juga 

mengajarkan Dika untuk mencuci baju melalui mesin cuci dengan 

mencotohkan runtutan mencuci sampai bisa melakukan sendiri.  

Selain itu, Dika juga diajarkan untuk makan sendiri sejak usia 6 

tahun, menurut informan 2 ia hanya mencotohkan sekali dan Dika 

dapat menjalankan kebiasaan untuk makan sendiri setiap hari, bahkan 

mempersiapkan peralatan makan dan mengambil makanan sendiri 

apabila merasa lapar. Saat ini Dika juga sudah terbisa untuk mencuci 

piring dan gelas setelah makan, sebenarnya keterampilan untuk 

mencuci piring dan gelas tidak diajarkan oleh informan 2 melainkan 

dari sekolah, jadi informan 2 menerapkannya dirumah.. 
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Sejak Dika mulai sekolah, informan 2 menerapkan perilaku 

bertanggung jawab diantaranya menggantung pakaian setelah pulang 

sekolah, dan meletakkan baju kotor di ember. Selain itu, karena dika 

masih suka mainan anak-anak akhirnya informan 2 membeli kotak 

besar untuk menaruh mainan, sehingga setelah bermain Dika menaruh 

mainannya lagi ke kotak tersebut. Banyak hal lain yang menurut 

informan tidak diajarkan namun Dika memiliki inisiatif sendiri untuk 

melakukan hal tersebut seperti halnya buang sampah, setiap hari Dika 

membuang sampah yang ada dirumah, ia mengumpulkan sampah yang 

ada di sudut ruangan kedalam plastik kemudian membuangnya ke 

tempat sampah depan rumah. Berikut kutipan pernyatannya : 

“Kebiasaannya buang sampah itu bukan saya yang mengajarkan 
tapi dari inisiatifnya sendiri, mungkin Dika memperhatikan orang 
lain yang sering buang sampah” (Informan 2). 
 
Berkaitan dengan etika sopan santun, informan 2 membiasakan 

Dika untuk mencium tangan  orang yang lebih tua, dan apabila sedang 

ada tamu, informan 2 membiasakannya untuk menyapa terlebih 

dahulu, setelah itu Dika masuk kedalam dan biasanya informan 2 

menyalakan TV agar tidak keluar dan mengganggu tamu. Karena Dika 

tertarik dengan PS dan komputer, maka jika sedang rewel informan 2 

menyalakan PS atau komputer agar tenang. Selain itu, informan 2 juga 
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mengajarkan membuat teh dan kopi, sehingga apabila ayahnya pulang 

kerumah, Dika selalu membuatkan teh untuk ayahnya. 

Selain itu, informan 2 juga memperhatikan perkembangan 

akademik Dika, setiap malam mengecek PR dari sekolah dan 

mengawasi saat mengerjakan PR, hal ini dilakukan agar Dika bisa 

mandiri dalam mengerjakan tugas dari sekolah, apabila pengerjaannya 

ada yang salah, informan 2 membetulkan sambil menerangkan 

jawaban yang benar.   

Jika mengenai interaksi dengan orang lain, Dika juga termasuk tipe 

anak yang tidak mau berbicara sebelum diajak berbicara, khususnya 

dengan orang yang baru di kenal. Namun, apabila sudah mengenal 

seperti dengan saudara maka akan menyapa terlebih dahulu. Jika ada 

saudara yang datang, Dika langsung mengambil mainan dan mengajak 

bermain bersama, karena ia termasuk anak yang mau berbagi dengan 

orang lain, sejak kecil memang diajarkan untuk saling berbagi mainan 

jika sedang bermain asalkan hati-hati. Namun, Dika memang tidak 

sering keluar rumah, karena lingkungan komplek rumahnya sepi dan 

tidak ada teman yang sebaya, sehingga lebih banyak menghabiskan 

waktu dirumah untuk menonton film, dan bermain PS dengan 

kakaknya. 
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3)  Informan 3 

Berbeda dengan informan sebelumnya, informan 3 lebih banyak 

menerapkan hubungan pertemanan dan interaksi yang dilakukan Dito 

dengan teman sebaya, dibandingkan dengan keterampilan manajemen 

diri.  

Dito baru dibiarkan untuk makan dan mandi sendiri sekitar usia 11 

tahun. Karena tidak dibiasakan sejak kecil, maka informan 3 merasa 

kesulitan menerapkan kebiasaan mandiri. Sampai saat ini, Dito belum 

bisa memakai pakaian dengan benar jadi informan 3 masih 

memakaikan pakaian ketika akan ke sekolah. Akhirnya, ayahnya Dito 

dengan tegas menerapkan sikap mandiri dengan selalu membiarkan 

Dito untuk makan dan mandi sendiri walaupun menghabiskan waktu 

lebih dari 1 jam. Disamping itu, apabila Dito diberikan perintah oleh 

informan 3 dia langsung  mengerjakan, misalnya informan 3 meminta 

untuk mengambilkan sapu, atau meminta tolong untuk membelikan 

sesuatu di warung, hal itu bisa dikerjakan Dito dengan benar. 

Sampai saat ini Dito masih belum bisa teratur, walaupun informan 

3 mengingatkan untuk menaruh sepatu di tempatnya dan 

menggantungkan baju setelah dipakai, tapi terkadang masih melempar 

sepatu dan pakaian, hanya jika mood nya sedang baik saja ia mau 

meletakkan sepatu dan baju di tempatnya. Bahkan untuk mengajarkan 
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Dito agar meletakkan pakaian kotor di ember butuh waktu lebih dari 

sebulan dan harus selalu diingatkan.  

Berkaitan dengan etika sopan santun, Dito merupakan anak yang 

ramah dan mau berteman dengan siapa saja. Sejak berusia 4 tahun, 

informan 3 membiasakan Dito untuk menyapa setiap ada tamu atau 

saudara yang datang. Selain itu, Dito juga tidak malu untuk menyapa 

anak-anak lain di sekitar rumahnya apabila mau main bersama. 

Dibandingkan dengan informan lain, Dito memang punya 

keterampilan bicara yang lebih baik, hal ini membuatnya lebih sering 

melakukan interaksi dengan orang lain. 

Dalam mengajarkan interaksi, informan 3 awalnya memang sering 

mengajak Dito untuk keliling di sekitar rumah dan menemui anak-

anak yang sebaya dengan Dito, mulai dari situ ia lebih senang untuk 

berada di luar rumah dibandingkan di dalam rumah. Karakter Dito 

yang masih hiperaktif dan destruktif membuat informan 3 harus 

memberi pengertian kepada teman yang akan bermain dengan Dito, 

karena apabila merasa terganggu, ia akan marah dan memukul, 

sehingga informan 3 harus memperingatkan anak-anak tersebut 

“jangan ganggu Mas Dito ya, kalau Mas Dito di ledek nanti kalian 

yang kena”. Karena banyak anak-anak yang sebaya dengan Dito, 

maka ia sering mengikuti permainan mereka seperti petak umpet dan 
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main di lapangan. Apabila main di dalam rumah, Dito selalu diajarkan 

oleh untuk berbagi mainan, sehingga sampai sekarang dia terbiasa 

untuk berbagi dengan temannya asalkan dikembalikan karena apabila 

ada yang hilang Dito akan destruktif, selain itu Dito paling tidak suka 

apabila ada mainan yang dibunyikan, jika sudah ada yang 

membunyikan suara mainan mobil atau yang lain maka ia akan marah 

karena merasa berisik. Sehingga informan 3 selalu antisipasi dan 

mengawasi saat sedang bermain.  

Berkaitan dengan akademik, Dito merupakan anak yang tidak suka 

belajar dan cepat bosan, apabila sudah merasa bosan dia akan kesal 

dan marah, maka dari itu informan 3 selalu menemani Dito saat belajar 

dan melihat proses belajarnya, informan 3 membiarkan Dito untuk 

belajar sesuai dengan keinginan Dito dan tidak memaksanya. Karena 

Dito lebih senang untuk bermain dengan teman-teman sebayanya 

dibandingkan untuk belajar. Berikut kutipan pernyataannya: 

“Dito lebih senang untuk bermain dengan teman sebaya 
dibandingkan belajar, sehingga jika sudah jenuh belajar, Dito pasti 
ingin keluar untuk main” (Informan 3). 
 
Apabila ada waktu luang juga Dito lebih memilih untuk bermain di 

luar rumah dan mencari teman-temannya untuk bermain, karena jika 

berada di rumah biasanya bertengkar dengan kakaknya karena 
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kakaknya merasa terganggu, sehingga Dito lebih senang berada di luar 

rumah.  

Dari ketiga informan diatas dapat dilihat bahwa dalam membangun 

keterampilan sosial anak autis mereka mengawalinya dengan 

membangun kemandirian seperti yang dilakukan oleh informan 1 dan 

informan 2 yaitu membiasakan anaknya untuk makan, mandi, dan 

memakai pakaian sendiri sejak kecil. Selain itu informan 1 dan 

informan 2 juga membiasakan Agung dan Dika untuk bertanggung 

jawab seperti mencuci piring dan mencuci baju, hal tersebut dilakukan 

agar mereka tidak bergantung dengan informan. Berkaitan dengan 

kemampuan berinteraksi, informan 1 mengajarkan Agung untuk 

mengenal tetangga dan menyapanya agar membaur dengan 

lingkungan. Sedangkan interaksi yang dilakukan Dika terbatas karena 

lingkungan tempat tinggalnya tidak mendukung untuknya berinteraksi, 

sehingga informan 2 lebih menganjurkan Dika untuk tetap dirumah. 

Berbeda dengan Dito yang sampai saat masih membutuhkan bantuan 

informan 3 karena belum mandiri, tapi ia memiliki keterampilan 

berbicara dan interaksi yang lebih baik karena informan 3 lebih sering 

mengajak Dito untuk berinteraksi dengan teman sebaya di 

lingkungannya.   
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3.2.3.2 Guru   

1) Informan 4 

Berbeda dengan orang tua, informan 4 yang merupakan seorang guru 

dan tenaga penerapis harus berhadapan dengan siswa autis dengan 

beragam karakter, karena informan 4 mengampu kelas persiapan, 

maka siswa autis yang ada di kelas informan 4 adalah siswa yang baru 

mendapatkan penanganan dari guru, sehingga belum memiliki 

keterampilan apapun.  

Hal pertama yang diajarkan oleh informan 4 di kelas persiapan 

adalah menghilangkan perilaku negatif seperti mengamuk atau 

tantrum, flapping, dan mengoceh. Cara yang dilakukan oleh informan 

4 adalah dengan masuk kedalam ruangan terapi dan membiarkan siswa 

autis untuk melakukan apapun baik itu menangis, mengamuk, bahkan 

sampai menggigit, menjambak dan menendang informan 4, di ruangan 

tersebut siswa autis tanpa pendampingan orang tua, hal ini bertujuan 

agar mereka dapat beradaptasi dengan informan 4, biasanya perilaku 

negatif tersebut akan berkurang dalam empat hingga lima kali 

pertemuan. Setelah itu, informan 4 memulai untuk melatih konsentrasi 

dan kesabaran siswa autis melalui media permainan, kemudian apabila 

konsentrasi dan kesabaran sudah terbentuk, informan 4 akan 

mengajarkan keterampilan berbicara menggunakan teknik babling. 
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Pembelajaran yang dilakukan oleh informan 4 juga dilakukan agar 

siswa autis dapat mengenal orang di sekitarnya, mulai dari mengenal 

orang tua, saudara kandung, guru dan diri sendiri, informan 4 biasanya 

menggunakan media gambar untuk menyebutkan nama orang tua dan 

saudara, informan 4 juga menggunakan tangan siswa autis dan 

meletakkannya di bahu informan 4 untuk memperkenalkan diri dan 

mengucapkan “berteman ya sama Bu Dwi, siapa namamu?” Hal itu 

tentunya membuat siswa autis lebih nyaman untuk berkomunikasi 

dengan informan 4. 

Di kelas persiapan selain membuang perilaku negatif, informan 4 

juga mengajarkan tentang adab kehidupan sehari-hari dan etika sopan 

santun. Dari awal siswa autis masuk ke kelas persiapan, sebagian besar 

dari mereka duduk di atas meja, maka dari itu informan 4 dengan tegas 

mengajarkan untuk duduk di kursi dengan tenang, hal tersebut 

dibiasakan setiap hari sampai siswa autis duduk dengan tenang tanpa 

di peringatkan. Selain itu, informan 4 juga mengajarkan untuk berjabat 

tangan dan cium tangan guru dan wali murid yang lain, informan 4 

juga mengajarkan saling menyapa sesama teman agar mereka dapat 

saling mengenal, hal ini dilakukan agar siswa autis memiliki perilaku 

yang santun kepada siapa saja. Berikut kutipan pernyataannya : 

“Jika ada siswa duduk di meja, langsung saya tegur tidak duduk di 
meja, kemudian jika bertemu guru dan wali murid saya ajarkan 
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untuk mencium tangan, dan saling menyapa dengan sesama 
teman” (Informan 4). 
Informan 4 juga menerapkan sikap kemandirian di kelas persiapan 

dengan mencotohkan dan membiasakan siswa autis untuk melepas 

sepatu dan meletakkan di rak sepatu yang di sediakan, kemudian 

memakai kaos kaki dan sepatu sendiri, hal tersebut diajarkan agar 

siswa autis terbiasa mandiri. Selain itu, informan 4 juga memberikan 

pembelajaran tentang gosok gigi, mandi dan merapikan tempat tidur 

sendiri. Karena hal itu tidak di praktekan di kelas persiapan, maka 

informan 4 mengajak orang tua siswa autis untuk kooperatif dalam 

menerapkan perilaku kemandirian yang disampaikan di sekolah. 

Selain itu sikap bertanggung jawab juga diajarkan diantaranya 

membuang sampah pada tempatnya, dan merapikan kembali mainan 

yang digunakan, dalam membangun perilaku tersebut, informan 4 

hanya mencotohkan satu kali, setelah itu menegaskan siswa autis 

untuk melakukan sendiri sampai terbiasa.  

Walaupun di kelas persiapan dijadwalkan pertemuan per-individu, 

informan 4 tetap menerapkan interaksi antar sesama siswa autis. Cara 

yang dilakukan oleh informan 4 adalah menggabungkan siswa autis 

yang sekiranya dapat di gabungkan untuk berinteraksi selama di kelas. 

Informan 4 mengajarkan interaksi kepada mereka melalui media 

permainan kelompok, diantaranya menggunakan permainan meronce 
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yang memiliki lima tali,  dan juga permainan menyamakan warna. 

Tidak jarang mereka menjadi rewel karena sama-sama memiliki 

emosional yang tinggi, jika hal tersebut terjadi, informan 4 

memberikan solusi dengan memisahkan per-anak satu tali sehingga 

tidak rebutan.  

2)  Informan 5 

Pembelajaran di kelas pembelajaran akademik (kelas klasikal) secara 

umum tidak jauh berbeda dengan kelas persiapan, hanya saja di kelas 

klasikal lebih fokus pada 10 mata pelajaran diantaranya IPA, IPS, 

matematika, bahasa inggris, dan lainnya. Secara umum, di kelas 

klasikal adalah membiasakan perilaku positif yang sudah terbentuk di 

kelas persiapan, karena siswa yang masuk ke kelas klasikal merupakan 

siswa yang sudah siap dan sudah terbentuk perilaku kepatuhan, 

kesopanan, dan wicara.  

Walaupun sekolah memiliki aturan, namun sosialisasi aturan untuk 

kelas klasikal siswa autis memang lebih pada rutinitas keseharian, 

maka dari itu informan 5 memberikan aturan sederhana diantaranya 

jam belajar, seragam yang digunakan, duduk dengan tenang, dan tidak 

ribut. Menurut informan 5, di kelas klasikal tidak menuntut untuk 

pencapaian taat aturan yang dibuat sekolah, cukup dengan siswa autis 

taat akan aturan yang dibuat informan 5 di kelas. Kebiasaan yang 
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dilakukan oleh informan 5 pada siswa autis adalah mengucapkan 

salam dan berdoa sebelum dan sesudah belajar.  

Berkaitan dengan etika sopan santun yang sudah terbentuk dari 

kelas persiapan juga selalu diterapkan di kelas klasikal agar selalu 

berkelanjutan, seperti berjabat tangan dan mencium tangan guru dan 

wali murid. Kemudian untuk perilaku bertanggung jawab, di kelas 

klasikal lebih dibiasakan untuk mengembalikan buku milik sekolah ke 

tempatnya, merapikan kursi dan meja setelah selesai pembelajaran, 

dan mengembalikan barang milik temannya. Selain itu, informan 5 

membiasakan siswa untuk bertanggung jawab dengan lingkungan 

tempat mereka belajar, misalnya menyapu, dan membereskan barang 

yang berantakan. Informan 5 juga memberikan simulasi apabila siswa 

melakukan kesalahan maka harus meminta maaf. Berikut kutipan 

pernyataannya: 

“Apabila bertengkar dengan teman sekelas, saya kasih contoh, 
istruksi dan simulasi dengan mendekatkan, berjabat tangan, dan 
mengucapkan maaf”(Informan 5). 
 
Berkaitan dengan interaksi bersama teman di kelas, informan 5 

mengaplikasikan aktivitas bersama, seperti kegiatan OM di hari Jumat, 

kegiatan tersebut dilakukan bersama siswa kelas yang lain diantaranya 

bermain lempar tangkap bola, badminton, dan lainnya. Sehingga 

stigma tentang anak autis yang memiliki dunia sendiri bisa berkurang. 
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Informan 5 juga menyisipkan aktivitas meminjam alat tulis ketika 

berada di kelas, hal ini dilakukan agar siswa autis terbiasa berbagi 

dengan teman. Selain itu, informan 5 mengajak siswa autis di kelas 

klasikal untuk melakukan aktivitas fisik bersama pada hari Rabu, 

aktivitas ini berupa jalan santai mengelilingi lingkungan sekolah 

dengan tujuan mengakrabkan masing-masing siswa. Informan 5 juga 

mengikutsertakan siswa autis di kelas klasikal untuk mengikuti lomba 

estafet bola yang terkadang diadakan sekolah. Karena siswa autis 

memiliki daya minat yang rendah apabila mengikuti permainan yang 

mengutamakan kerjasama, maka saat perlombaan siswa autis tidak 

melakukan estafet namun langsung membawa bola ke informan 5. 

Tapi, informan 5 tetap mengikutsertakan siswa autis dalam 

perlombaan untuk membiasakan mereka melakukan interaksi dan 

melatih kerjasama antar siswa.   

Dari kedua informan diatas dapat dikatakan bahwa keterampilan 

sosial dapat dibangun apabila kerjasama antara guru dan orang tua 

berjalan dengan baik. Di kelas persiapan, informan 4 lebih 

menekankan untuk menghilangkan perilaku negatif untuk membangun 

kesopanan dan kepatuhan siswa, informan 4 juga menggabungkan 

siswa autis dalam permainan untuk membiasakan mereka berinteraksi 

dengan temannya. Sama halnya dengan informan 5 yang mengajak 
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siswanya untuk beraktivitas di luar ruangan agar tercipta kedekatan 

antar siswa, informan 5 juga tetap menerapkan etika kesopanan dan 

kepatuhan agar siswanya disiplin dan teratur. Maka dari itu, untuk 

membiasakan keterampilan tersebut membutuhkan kerjasama dari 

orang tua untuk menerapkan dirumah agar perubahan sikap pada anak 

autis lebih mudah.  

 

3.3 Deskripsi Struktural 

3.3.1 Pengalaman Komunikasi Interpersonal Antara Orang Tua dengan 

Anak Autis 

Semua informan memiliki kedekatan dengan anak autis dan melakukan 

komunikasi antar pribadi dalam kehidupan sehari-hari, akan tetapi masing-

masing informan memiliki perbedaan berkomunikasi dengan anak autis.  

a. Informan 1 

 Informan 1 menyampaikan pesan kepada Agung secara tegas agar 

disiplin dan teratur. Meskipun Agung mengalami autis, informan 1 tetap 

memperlakukan Agung seperti anak normal pada umumnya, sehingga 

informan 1 hanya memberikan contoh dan menerapkannya secara terus-

menerus. Sementara anjuran dokter yang menyarankan agar Agung 

diberikan bantuan diawal, oleh ibunya tidak sepenuhnya diikuti. 

Informan 1 ini lebih meyakini akan caranya sendiri yang menurutnya 



84 
 

 
 

lebih tepat dalam menangani Agung. Selain itu, komunikasi yang 

dilakukan Informan 1 saat menegur Agung jika sudah dirasa 

mengganggu, yakni dengan cara memanggil nama anaknya sambil 

membelalakkan mata agar Agung merasa takut dan menghentikan 

aktivitasnya yang mengganggu tersebut. Meskipun informan 1 tegas 

dalam menerapkan sesuatu terhadap Agung, namun ia tetap memberikan 

perhatian penuh dan sering melakukan aktivitas bersama agar kedekatan 

diantara mereka tetap terjalin dengan baik.  

b. Informan 2 

Informan 2 adalah seorang Pegawai Negeri Sipil yang cenderung 

tidak banyak mengatur dan membebaskan apapun yang dilakukan oleh 

Dika. Hal ini karena Dika termasuk anak autis yang mudah memahami 

perintah dan mudah diatur. Sejak mengalami autis, perkembangan Dika 

lebih banyak didapatkan dari sekolah, dan informan 2 hanya 

membiasakannya dirumah, sehingga informan 2 terkadang merasa heran 

dengan kebiasaan baru yang dilakukan Dika karena informan 2 tidak 

pernah memberikan contoh tentang kebiasaan tersebut. Informan 2 

berpendapat bahwa anaknya memiliki inisiatif sendiri untuk melakukan 

hal-hal yang positif, sehingga informan 2 tidak perlu tegas dan mengatur 

Dika karena ia sendiri sudah mampu disiplin dan mandiri. Walaupun 

perkembangan yang diperoleh lebih banyak didapatkan dari sekolah, 



85 
 

 
 

informan 2 tetap menjaga kedekatan hubungan dengan Dika, memantau 

perkembangannya dan mengawasi perilakunya, selain itu informan 2 

sering melakukan rekreasi keluarga sehingga komunikasi interpersonal 

diantara informan 2 dengan anaknya (Dika) tetap terjalin dengan baik. 

c. Informan 3   

Karakter Dito yang hiperaktif dan tidak teratur membuat informan 

3 selalu menyampaikan pesan secara halus dan tidak tegas, sehingga 

sampai saat ini Dito belum mampu mandiri dan megontrol emosinya. 

Meskipun ayah Dito sudah menghimbau agar informan 3 bersikap tegas 

dan tidak memanjakkan Dito, namun informan 3 tetap lembut dan 

membantu aktivitas anaknya Hal tersebut dilakukan karena informan 3 

merasa bahwa Dito masih membutuhkan bantuan dan tidak perlu di 

paksa untuk mandiri. Ketidakpercayaan informan 3 terhadap 

kemampuan Dito membuat kurangnya motivasi Dito untuk mandiri 

sehingga selalu bergantung pada informan 3. 

  

3.3.2 Pengalaman Komunikasi Interpersonal Antara Guru dengan Siswa 

Autis di Sekolah Luar Biasa (SLB) N 1 Pemalang 

Komunikasi antar pribadi yang berlangsung pada informan 4 dan informan 

5 pada awalnya mengalami kesulitan, terlihat dari masing-masing informan 
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yang tidak dapat melakukan pendekatan kepada anak autis karena karakter 

dari masing-masing anak autis yang berbeda. 

a. Informan 4   

Pada awalnya informan 4 merasa kesulitan menghadapi anak autis 

yang masuk ke kelas persiapan karena perilaku tantrum dan flapping 

belum terkendali, kemudian untuk mengatasinya informan 4 

menempatkan siswa di ruang terapi tanpa melibatkan orang tua, 

informan 4 membiarkan siswa autis mengamuk, menangis, bahkan 

memukulnya, hal ini bertujuan agar mereka dapat beradaptasi dengan 

informan 4. Komunikasi yang dilakukan oleh informan 4 saat siswanya 

berperilaku negatif yaitu dengan tegas memberikan hukuman seperti 

menyentil dan mengunci badan siswa tersebut agar mereka memiliki 

rasa takut dan mengurangi perilaku negatifnya. Selama di kelas 

persiapan, informan 4 menjalankan pembelajaran individu untuk 

mempermudah pendekatan dan memantau perkembangan siswa autis. 

Selain ketegasan, informan 4 juga berkomunikasi dengan halus agar 

siswanya tetap memiliki kedekatan dengannya dan memberikan 

penghargaan pada siswa yang menyelesaikan tugas dengan baik. 

Menurut informan 4, suksesnya perubahan pada siswa autis tergantung 

pada kerjasamanya dengan orang tua, apabila dalam waktu enam bulan 



87 
 

 
 

tidak ada perubahan pada siswa autis maka informan 4 akan 

memutuskan kontrak pembelajaran.  

b. Informan 5 

Awalnya informan 5 merasa kesulitan untuk mengetahui karakter 

siswanya karena mereka tidak mau berkomunikasi dengan informan 5, 

jadi pendekatan yang dilakukan oleh informan 5 adalah menarik 

perhatian mereka dengan menggunakan gadget. Meskipun informan 5 

menyadari bahwa meminjamkan gadget merupakan cara yang kurang 

tepat, namun ia tetap menggunakannya untuk membangun ketertarikan 

siswa agar mengikuti pembelajaran di kelas. Selain itu, informan 5 

mengajak siswa autis untuk beraktivitas diluar ruangan yang bertujuan 

untuk membangun kedekatan dan saling mengenal satu sama lain. 

Kemudian, apabila siswanya berperilaku negatif, informan 5 dengan 

tegas memberikan hukuman berupa time out yaitu memisahkan siswa di 

sudut ruangan, dan memberikan penghargaan berupa pujian, ucapan 

terimakasih, dan tos apabila siswanya mampu mengerjakan tugas 

dengan baik. Meskipun ada 10 mata pelajaran, tapi informan 5 tidak 

memaksakan siswanya untuk menguasai bidang akademik melainkan 

lebih menekankan pada pendidikan berinteraksi dan membaur dengan 

lingkungan sekitar.   
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3.3.3 Pengalaman untuk Membangun Keterampilan Sosial (Social Skills) 

Anak Autis oleh Orang Tua dan Guru 

3.3.3.1 Orang Tua 

a. Informan 1 

Dalam membangun keterampilan sosial pada anak autis, 

informan 1 berpendapat bahwa ia harus mendidik anaknya dari hal 

terkecil, sehingga ia mengajarkan kemandirian sejak Agung masih 

berusia 2 tahun. Informan 1 tidak mau Agung menjadi anak yang 

manja karena ia harus bisa melakukan sesuatu seperti anak normal. 

Melihat usia Agung yang sudah 17 tahun, informan 1 mulai 

mengajarkan untuk mencuci baju, menyetrika dan bahkan memasak 

karena menurutnya sudah saatnya Agung untuk tidak bergantung pada 

informan 1. Disamping itu, susahnya menemukan teman sebaya yang 

mau berinteraksi dengan Agung, maka informan 1 memilih untuk 

mengajak anak-anak SD agar berinteraksi dengan Agung, ia juga 

mengajarkan Agung untuk menyapa tetangga sehingga melatih 

kemampuan bicara dan berbaur dengan lingkungan sekitar. 

b. Informan 2 

Sejak Dika berusia 5 tahun, informan 2 mulai membangun 

kemandirian anaknya agar mampu makan, mandi, dan memakai 

pakaian sendiri, namun informan 2 tidak menerapkan kedisiplinan 
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pada Dika, karena menurutnya Dika memiliki inisiatif dan rasa ingin 

tahu yang tinggi. Jadi, saat Dika menginjak usia remaja, ia ingin tahu 

bagaimana cara mencuci baju, memiliki inisiatif untuk membantu 

menjemur pakaian, dan membuang sampah yang ada dirumah. Hal 

tersebut membuat informan 2 membebaskan dan tidak mengatur Dika, 

karena ia percaya bahwa anaknya sudah bisa melakukan kebiasaan 

yang positif. Disamping itu, karena informan 2 tinggal di lingkungan 

perumahan dan tidak ada teman yang sebaya dengan anaknya, maka 

Dika lebih banyak menghabiskan waktu dirumah untuk bermain game 

play station dan menonton televisi, sehingga interaksinya terbatas 

hanya di sekolah dan di rumah.   

c. Informan 3 

Berbeda dengan sebelumnya, Dito yang saat ini berusia 12 tahun 

belum bisa mandiri karena informan 3 selalu memanjakkan dan 

menuruti semua yang diinginkan Dito sehingga kemandiriannya sulit 

terbentuk. Maka dari itu, ayahnya mulai menegaskan Dito untuk 

makan, mandi, dan memakai pakaian sendiri, namun karena informan 

3 merasa kasihan maka ia selalu membantunya dan tidak memberikan 

kepercayaan pada Dito untuk menyelesaikan tugasnya sendiri. 

Disamping itu, informan 3 lebih menekankan pada hubungan sosial 

Dito dengan teman sebaya di lingkungan rumahnya dibandingkan 
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melatih kemandiriannya sehingga keterampilan berbicara dan 

interaksinya lebih baik daripada kemandirian dan sikap bertanggung 

jawab.      

3.3.3.2 Guru 

a. Informan 4 

Secara umum di kelas persiapan tidak mengajarkan keterampilan 

sosial secara detail, karena lebih fokus pada menghilangkan perilaku 

negatif anak autis. Informan 4 awalnya kesulitan saat menjumpai 

keadaan siswa autis yang belum memiliki keterampilan apapun, 

sehingga ia harus berusaha keras melatihnya. Jadi, informan 4 

memulai dengan melatih kemampuan berbicara dan membentuk etika 

kesopanan yakni menyapa guru dan teman di sekolah. Selain itu juga 

membentuk sikap bertanggung jawab dan kepatuhan yakni merapikan 

permainan dan tempat duduk setelah digunakan, informan 4 juga 

menggabungkan siswa dalam permainan agar mereka dapat saling 

berinteraksi. Menurut informan 4, keterampilan lainnya lebih banyak 

didapatkan dari orang tua, sehingga untuk menyikapinya, ia 

mengkomunikasikan tentang perkembangan perilaku dan keterampilan 

lain yang harus dibentuk oleh orang tua.  

b. Informan 5 
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Begitupun dengan informan 5 yang merasa kesulitan untuk 

menggabungkan siswa autis karena mereka cenderung susah 

berkelompok, sehingga informan 5 menyisipkan kegiatan saling 

meminjam alat tulis saat pembelajaran berlangsung untuk membangun 

kedekatan antar siswa. Selain itu aktivitas fisik diluar ruangan juga 

dilakukan agar mereka dapat beradaptasi dengan lingkungan. Informan 

5 juga tetap membiasakan etika kesopanan yang didapatkan dari kelas 

persiapan yaitu menyapa guru dan teman di sekolah. Siswa autis 

dibiasakan untuk mengembalikan buku milik sekolah, merapikan 

tempat duduk dan menyapu ruangan sebagai bentuk tanggung jawab 

mereka terhadap lingkungan kelas. Menurut informan 5, orang tua 

memegang peranan penting untuk perkembangan perilaku anak autis 

karena memiliki waktu lebih banyak untuk mendidik anak autis. 




