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Abstract 

Children with autism generally have several limitations such as communication 

and social interactions disruptions, behavioral and emotional disorders, sensory 

disorders, and playing pattern disorders. Along with these limitations, children with 

autism have difficulties in interacting with the people around them. Meanwhile, 

communication pattern is a pattern that occurs within the process of delivering 

messages between one individual and one or more other individuals.  

This research was conducted with the aim of knowing the communication 

patterns used by the teachers towards students with autism in increasing the social 

interaction of autistic students at Sahabat Kita Special School Pondok Aren.  

This study used qualitative research methods. The data collection process was 

done by using documentations and interview technique as the main data source. The 

main informant in this study was a team of teachers who teach autism classes at 

Sahabat Kita Special School Pondok Aren. In determining the informants, researcher 

used purposive sampling technique. With this technique, researcher can determine 

specific criteria for the informants, so that the selected informants can provide in-depth 

informations that align with the research needs. In analyzing the data, this study used 

Miles nad Huberman’s data analysis techniques. Meanwhile, the theory used in this 

research is Joseph A. DeVito’s theory of interpersonal communication. 

From a series of research processes that has been conducted, it can be 

concluded that the communication patterns carried out by the teacher team towrads 

students with autism at Sahabat Kita Special School Pondok Aren apply the 
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communication theory put forward by Joseph A. DeVito. In communicating with 

students with autism, the teachers uses two types of messages, namely verbal and non 

verbal messages, alternately. This is done with the aim that students with autism could 

better understand the messages and instructions given. In addition, this communication 

pattern is also applied to train the communication and social interaction skills of 

student with autism at Sahabat Kita Special School Pondok Aren. 

 

Keywords: communication pattern, autism, social interaction, special school. 

Pendahuluan 

Sebagai makhluk sosial, manusia tentu hidup berdampingan dengan manusia 

lainnya yang berasal dari berbagai latar belakang; baik secara ekonomi, pendidikan 

hingga salah satunya adalah kesehatan. Tidak jarang, dalam keseharian kita menemui 

sesama kita dengan latar belakang kesehatan yang terbatas sehingga membutuhkan 

perhatian dan perlakuan khusus dari orang-orang disekitarnya. Salah satu contohnya 

adalah penyandang autisme. Banyak faktor yang dapat menyebabkan seseorang 

mengalami autisme antara lain; minimnya gizi yang didapat selama dalam kandungan, 

kondisi lingkungan sekitarnya hingga kelainan genetika yang terjadi secara alamiah 

sejak dalam kandungan. Dalam situs resminya, World Health Organization (2019) 

menjelaskan bahwa pada umumnya, Autism Spectrum Disorder (ASD) dimulai pada 

masa kanak-kanak dan dapat mulai dilihat gejalanya dalam rentang waktu 0-5 tahun 

pertama. 

Dilansir dari laman Kementerian Kesehatan Republik Indonesia (2020), 

berdasarkan data yang dimiliki oleh Centre of Disease Control and Prevention (CDC) 

di Amerika dapat diperkirakan prevalensi anak dengan Ganguan Spektrum Autisme 

pada tahun 2018 mengalami peningkatan sebesar 15% jika dibandingkan dengan 

prevalensi pada tahun 2014. Disamping itu, data yang dimiliki oleh Centre for Disease 

Control and Prevention (CDC) pada tahun 2018 menyebutkan bahwa ASD cenderung 

lebih banyak menyerang anak laki-laki dengan prevalnsi sebesar 1:37, sedangkan 

prevalensi pada anak perempuan sebesar 1:151 (Fakultas Kedokteran Kesehatan 

Masyarakat dan Keperawatan UGM, 2019). 
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Autisme sendiri merupakan gangguan perkembangan pervasif yang ditandai 

dengan adanya kesulitan individu untuk berkomunikasi dan berinteraksi sosial. 

Berbeda dengan individu pada umumnya, individu penyandang autisme tentu 

memerlukan metode atau pola komunikais tertentu yang dapat memudahkannya untuk 

dapat menerima dan memahami pesan yang disampaikan. Jika pada individu umumnya 

terdapat hambatan-hambatan komunikasi yang cenderung umum; pada individu 

penyandang autism terdapat hambatan yang lebih kompleks. Terlebih pada 

penyandang autisme yang masih dalam usia pertumbuhan dan perkembangan yaitu usia 

sekolah. Pada rentang usia ini, seorang individu akan menerima banyak informasi serta 

mengalami beragam peristiwa yang dapat mendukung dan mempengaruhi 

pertumbuhan dan perkembangannya.  

Berbeda dengan individu pada umumnya, penyandang autisme cenderung 

mengalami kesulitan dalam berkomunikasi dan berinteraksi dengan sesamanya. 

Seringkali mereka merasa lebih nyaman dengan imajinasinya sendiri. Meskipun 

demikian, bukan berarti penyandang autisme tidak butuh untuk berkomunikasi dan 

berinteraksi dengan orang-orang disekitarnya. Seperti manusia pada umumnya, 

penyandang autisme juga butuh berkomunikasi dengan lingkungan sekitarnya untuk 

dapat mengembangkan dirinya. Oleh sebab itu, diperlukan pemahaman serta pola-pola 

komunikasi tertentu yang dapat diterima dan dipahami oleh kaum penyandang autisme. 

Pola komunikasi dapat terjadi secara berbeda pada setiap individu. Hal tersebut 

sangat bergantung pada banyak hal, antara lain; kondisi individu, kondisi lingkungan, 

hambatan komunikasi yang ada dan sebagainya. Proses komunikasi yang terjadi pada 

setiap individu juga sangat dipengaruhi oleh berbagai hal. Terlebih lagi pada individu 

dengan kondisi istimewa; salah satu contohnya adalah penyandang autisme. Mereka 

tentu membuhtkan cara-cara tertentu yang dapat mendukungnya dalam berinteraksi 

dengan sesamanya. 

Seseorang dengan autisme membutuhkan perhatian serta bantuan orang-orang 

disekitarnya untuk dapat beradaptasi dan mengembangkan diri serta kemampuannya. 

Hal tersebut dikarenakan penyandang autisme cenderung mengalami kesulitan untuk 
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dapat mencerna informasi dan peristiwa-peristiwa yang terjadi disekitarnya. 

Disamping itu, seseorang dengan autisme jugaakan mengalami kesulitan untuk dapat 

meregulasi emosi dan berinteraksi dengan lingkungannya. Oleh sebab itulah, mereka 

membutuhkan perhatian dan metode-metode khusus untuk dapat berkembang dan tetap 

berinteraksi. Kini, tidak sedikit sekolah yang khusus memberikan jasanya untuk 

menangani anak-anak dengan kebutuhan khusus termasuk autisme. Berbeda dengan 

sekolah pada umumnya, sekolah-sekolah tersebut menawarkan berbagai metode yang 

diyakini dapat membantu anak dengan autisme agar dapat beradaptasi, berkembang 

dan tetap berinteraksi dengan sesamanya. Hal ini tentu menjadi salah satu kesempatan 

berharga yang dapat dimanfaatkan oleh penyandang autisme untuk dapat mengasah 

kemampuan diri dan kemampuan untuk dapat beradaptasi serta berinteraksi ditengah 

masyarakat. 

Oleh sebab itulah, maka peneliti melakukan penelitian dan untuk mengetahui 

secara lebih mendalam mengenai bagaimana pola komunikasi yang digunakan oleh 

guru terhadap siswa penyandang autisme dalam meningkatkan interaksi sosial siswa 

autistik di Sekolah Khusus Sahabat Kita Pondok Aren 

Rumusan Penelitian 

1. Bagaimana pola komunikasi yang digunakan oleh guru terhadap siswa penyandang 

autisme di Sekolah Khusus Sahabat Kita Pondok Aren pada tahun 2020? 

2. Bagaimana pengaruh pola komunikasi yang digunakan oleh guru dalam 

meningkatkan interkasi sosial siswa penyandang autisme di Sekolah Khusus 

Sahabat Kita Pondok Aren pada tahun 2020? 

3. Hambatan apa saja yang dialami oleh guru dalam menjalankan pola komunikasi 

tersebut? 
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Tinjauan Pustaka 

1. Pola Komunikasi 

Miller dalam Mulyana (2008) menjelaskan bahwa, komunikasi merupakan 

sebuah proses yang terjadi dimana suatu sumber menyampaikan pesan kepada 

pihak penerima dengan tujuan untuk mempengaruhi tindakan atau perilaku pihak 

penerima. Dengan terjadinya proses penyampaian pesan melalui komunikasi ini 

maka memungkinkan pula terjadinya interaksi antara dua atau lebih individu. Pada 

dasarnya, komunikasi memiliki 5 aspek atau unsur utama yang hampir selalu ada. 

Kelima unsur tersebut adalah : komunikator, komunikan. pesan, media dan umpan 

balik (feedback). 

Menurut Djamarah dalam Putri (2019 : 15), pola komunikasi didefiniskan 

sebagai bentuk atau pola hubungan yang tepat antara dua orang atau lebih dengan 

tujuan agar pesan yang dimaksud dapat diterima dan dipahami. Hal ini berarti juga 

bahwa, pola komunikasi merupakan suatu cara tertentu yang dapat diterapkan 

untuk berkomunikasi sesuai dengan situasi yang sedang terjadi. 

2. Guru 

Secara garis besar, guru dapat didefinisikan sebagai tenaga pendidik. Dalam 

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Bab 1 Pasal 1 Ayat 1, guru adalah 

pendidik professional degan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, 

mengarahkan, melatih menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan 

anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan 

menengah. 

Warsono (2017 : 5) mengungkapkan bahwa status profesi guru sejati juga 

menuntut seorang guru  untuk dapat memiliki peran sebagai teladan (panutan), 

ilmuwan, intelektual, motivator dan contoh dalam bersikap bijak bagi siswanya. 

Dengan kedudukan serta peran ini, seorang guru tentu harus menjadi figur yang 

memiliki karakteristik serta perilaku yang mencerminkan kedudukannya dan dapat 

menjadi panutan bagi siswa. Disamping ilmu, perilaku yang menjadi teladan inilah 
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yang juga menjadi salah satu aspek penting dalam pembentukkan moral siswa 

sebagai generasi penerus bangsa. 

Muhammad dalam bukunya yang berjudul ‘Special Education For Special 

Children’ (2008 : 35) menjelaskan bahwa, guru yang khusus mengajar siswa 

berkebutuhan khusus harus mengikuti pelatihan khusus sehingga guru dapat 

memahami serta menjalankan tugas dengan efektif. Berbeda dengan guru pada 

umumnya, guru yang khusus mengajar siswa berkebutuhan khusus harus memiliki 

panduan mengenai kaidah dalam mengajar siswa berkebutuhan khusus. Dengan 

demikian, guru yang khusus mengajar siswa berkebutuhan khusus dapat lebih 

mudah memahami kondisi siswanya serta menemukan metode belajar yang tepat 

bagi siswa berkebutuhan khusus. 

3. Autisme 

Istilah Autisme sendiri berasal dari dua kata yaitu Autos yang berarti diri sendiri 

dan Isme yang berarti sebuah aliran (Karningtyas, Wiendijarti, & Prabowo, 2009 : 

120). World Health Organization (2019) dalam situsnya menjelaskan bahwa 

autisme merupakan serangkaian kondisi yang ditandai dengan adanya beberapa 

gangguan pada individu; seperti gangguan perilaku sosial, komunikasi dan bahasa 

serta adanya berbagai minat dan kegiatan khusus yang unik dan dilakukan secara 

berulang-ulang. 

Muhammad dalam bukunya yang berjudul Special Education For Special 

Children (2008 : 103), menjelaskan bahwa  autisme merupakan kondisi dimana 

anak-anak hanya memiliki perhatian terhadap dunianya sendiri serta terdapat 

gangguan dalam berkomunikasi, interaksi sosial, gangguan indrawi, perilaku 

emosi serta pola bermain. Beberapa ciri anak autisme yang dijelaskan oleh 

Muhammad adalah sebagai berikut : 

1. Komunikasi : 

a. Perkembangan bahasa yang cenderung lambat. 

b. Terlihat seperti memiliki masalah pendengaran dan tidak 

 memperhatikan apa yang dikatakan oleh orang lain. 
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c. Jarang berbicara. 

d. Sulit untuk diajak berbicara. 

e. Terkadang bisa mengatakan sesuatu namun hanya sebentar saja 

f. Perkataan atau jawaban yang disampaikan tidak sesuai dengan 

pertanyaan. 

g. Mengeluarkan bahasa yang tidak dapat dipahami oleh orang lain. 

h. Meniru perkataan atau pembicaraan orang lain (echolalia). 

i. Dapat meniru kalimat atau nyanyian tanpa mengerti maksudnya. 

j. Suka menarik tangan orang lain bila meminta sesuatu. 

2. Interaksi Sosial : 

a. Suka menyendiri. 

b. Sering menghindari kontak mata dan selalu menghindar dari pandangan 

muka orang lain. 

c. Tidak suka bermain dengan temannya dan sering menolak ajakan 

mereka. 

d. Suka memisahkan diri dan duduk memojok. 

3. Pola Bermain : 

a. Tidak suka bermain selayaknya anak-anak seusianya. 

b. Tidak suka bermain dengan anak-anak seusianya. 

c. Tidak bermain mengikuti pola biasa dan suka memutar-mutar atau 

melempar dan mengangkap kembali mainan atau apa saja yang 

dipegangnya. 

d. Tertarik pada objek-objek yang berputar. 

e. Apabila ia menyukai sesuatu,ia akan terus memegangnya dan dibawa-

bawa ke mana saja. 

4. Tingkah Laku : 

a. Bersifat hiperaktif ataupun hipoaktif. 

b. Melakukan perbuatan atau gerakan yang sama berulang-ulang, seperti 

bergoyang-goyang, mengepak-ngepakkan tangan dan menepuk tangan, 
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berputar-putar, mendekatkan mata ke televisi, berlari dan berjalan 

mondar-mandir. 

c. Cenderung tidak menyukai perubahan. 

d. Dapat duduk diam tanpa berbuat apa pun dan tanpa reaksi apa pun. 

5. Emosi : 

a. Sering marah, menangis dan tertawa tanpa sebab yang jelas. 

b. Mengamuk tanpa terkontrol (tantrum) jika keinginannya tidak dituruti 

atau dilarang melakukan sesuatu yang ia inginkan. 

c. Merusak benda disekitarnya jika emosinya terganggu. 

d. Menyerang orang disekitar yang mendekatinya jika emosinya terganggu 

(agresif). 

e. Ada kecenderungan untuk melukai diri sendiri (self injury). 

f. Tidak memiliki simpati atau memahami perasaan orang lain. 

6. Gangguan indra : 

a. Sensitif pada sentuhan. 

b. Tidak suka disenutuh, dipegang atau dipeluk. 

c. Sensitive terhadap bunyi yang keras. 

d. Cenderung suka mencium dan menjilat mainan atau benda-benda lain. 

e. Cenderung kurang sensitive pada rasa sakit dan kurang memiliki rasa 

takut. 

Dari beberapa penjelasan diatas, dapat disimpulkan bahwa secara garis besar 

autsime merupakan sebuah gangguan fungsi otak yang mengarah pada gangguan 

perkembangan. Pada umumnya, autisme ditandai dengan serangkaian gangguan 

perilaku sosial seperti; kesulitan berkomunikasi dan berinteraksi, adanya kesulitan 

dalam pengendalian emosi dan diri, adanya minat dan ketertarikan terhadap suatu 

kegiatan tertentu yang dilakukan secara berulang-ulang serta aktivitas imajinasi. 

Interaksi Sosial 

Interaksi serta aktivitas sosial menjadi salah satu kebutuhan utama bagi seorang 

individu sebagai makhluk sosial. Aktivitas sosial seperti menegur dan 
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berkomunikasi dengan sesama merupakan salah satu bentuk interaksi sosial. 

Interaksi sosial juga merupakan salah satu faktor pendukung penting bagi 

berlangsungnya perkembangan sosial seorang individu. Oleh sebab itulah, 

sepanjang hidupnya manusia tidak akan terlepas dari interaksi dan akan selalu 

membutuhkan sesamanya.  

Menurut Soekanto & Sulistyowati dalam Sosiologi Suatu Pegantar (2013 : 55), 

interaksi sosial merupakan berbagai bentuk hubungan sosial yang bersifat dinamis. 

Interkasi sosial tersebut dapat berupa saling bertegur sapa, saling berbicara dan 

sebagainya.  

Berbeda dengan individu pada umumnya, anak dengan autisme memiliki 

berbagai keterbatasan yang berpengaruh pada gangguan interaksi sosial mereka. 

Mirza Maulana dalam bukunya yang berjudul “Mendidik Anak Autis dan 

Gangguan Mental lain Menuju Anak Cerdas dan Sehat” dalam Asrizal (2016 : 4) 

menjelaskan bahwa gangguan interaksi sosial pada anak dengan autisme dapat 

dikelompokkan kedalam 3 jenis gangguan yaitu : menyendiri (Aloof), biasanya 

akan terlihat bahwa anak tersebut cenderung akan menarik diri, menunjukan sikap 

acuh tak acuh dan menunjukkan rasa tidak suka jika ada individu lain yang 

melakukan pendekatan sosial kepadanya; pasif, dimana seorang anak dapat 

menerima adanya pendekatan sosial dan mampu bermain dengan anak lain dengan 

catatan pola atau kegiatan permainannya diseseuaikan dengan diri anak tersebut; 

serta aktif tapi aneh, dimana anak yang dikelompokkan kedalam golongan ini 

cenderung lebih mudah dan spontan untuk melakukan pendekatan sosial terhadap 

anak lain namun seringkali interaksi ini tidak sesuai dan hanya berlangsung secara 

sepihak. 

4. Sekolah Khusus 

Seperti yang kita ketahui bahwa anak berkebutuhan khusus memiliki kondisi-

kondisi tertentu sehingga membutuhkan penanganan serta pendampingan secara 

khusus. Oleh sebab itu, dengan kondisi yang merka miliki, anak berkebutuhan 

khusus memerlukan kurikulum khusus yang sesuai dengan kondisi dan kebutuhan 
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mereka serta dapat membuat mereka merasa nyaman dan aman dalam menjalani 

proses belajar.  

Menurut Muhammad (2008 : 2), pendidikan khusus merupakan sistem 

pengajaran yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan pendidikan siswa-siswi 

berkebutuhan khusus. Program pendidikan khusus tersebut terealisasi pada 

beberapa jenis sekolah, antara lain sekolah khusus. Sekolah khusus merupakan 

sekolah yang diwujudkan untuk mengumpulkan dan menempatkan siswa dengan 

kebutuhan khusus (Muhammad, 2008 : 20). Dengan kata lain, sekolah khusus 

merupakan sekolah yang ditujukan agar anak-anak berkebutuhan khusus bisa 

mendapatkan penanganan yang tepat, tetap dapat mengembangkan 

kemampuannya, belajar berinteraksi dengan sesama teman serta masyarakat di 

sekitar lingkungan sekolah. 

5. Teori Komunikasi Interpersonal Joseph A. DeVito 

Dalam bukunya yang berjudul Komunikasi Antar Manusia (2018 : 25), DeVito 

menjelaskan bahwa dalam suatu proses komunikasi interpersonal, terdapat 

beberapa unsur yang dapat mempengaruhi proses komunikasi. Unsur-unsur 

tersebut adalah sumber-penerima, encoding-dekoding, kompetensi komunikasi, 

pesan dan saluran, umpan balik dan umpan maju, gangguan serta efek komunikasi. 

Menurut DeVito, sumber dan penerima merupakan satu kesatuan. Hal ini 

berarti bahwa setiap individu yang terlibat dala, suatu proses komunikasi adalah 

sebagai sumber atau pemberi pesan sekaligus penerima. 

Enkoding merupakan proses ketika seseorang menuangkan gagasan-gagasan 

yang dimilikinya dan menjelmakannya ke dalam kode-kode tertentu. Sedangkan 

dekoding merupakan proses ketika seseorang menerjemahkan atau menguraikan 

kode-kode yang ia terima ke dalam suatu pesan. Sama seperti sumber dan 

penerima, enkoding dan dekoding merupasakn satu kesatuan dalam proses 

komunikasi interpersonal.     

Menurut Spitzberg dan Cupach dalam DeVito (2018 : 26), kompetensi 

komunikasi merupakan kemampuan yang dimiliki oleh seorang individu untuk 
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dapat berkomunikasi dengan efektif. Kemampuan berkomunikasi secara efektif 

yang dimiliki oleh seorang individu dapat dipengaruhi oleh banyak hal dan salah 

satunya adalah pengetahuan akan suatu topik tertentu yang sedang dibicarakan. 

Pesan dalam suatu proses komunikasi dapat terbagi ke dalam dua bentuk yaitu; 

verbal dan non verbal. Pesan verbal merupakan segala pesan yang berbentuk 

bahasa; baik secara lisan maupun tulisan. Pesan verbal memiliki karakteristik 

yaitu; cepat lenyap, bermakna bebas serta merupakan hasil transmisi budaya. 

Pesan verbal juga bersifat produktif, dimana pesan-pesan verbal merupakan 

gagasan yang selalu bersifat baru. 

Selain pesan verbal, bentuk lain dari pesan adalah non verbal. Pesan non verbal 

merupakan segala jenis pesan yang tidak berbentuk bahasa lisan maupun tulisan. 

Pesan non verbal dapat berupa sentuhan atau gerakan fisik, ekspresi wajah, 

maupun penggunaan benda-benda disekitar kita. Pesan non verbal memiliki 

beberapa fungsi antara lain; untuk melengkapi, menekankan, menunjukkan 

kontradiksi, mengatur, mengulangi serta menggantikan. 

Saluran merupakan media yang digunakan dalam proses penyampaian pesan. 

Dalam proses komunikasi, media atau saluran menjadi salah satu unsur penting. 

Saluran atau media komunikasi yang digunakan dapat membantu kelancaran 

proses komunikasi. Saluran atau media komunikasi yang digunakan dapat berupa 

visual, sentuhan, audio dan lain sebagainya. 

Menurut Clement dan Frandsen dalam DeVito (2018 : 27), umpan balik 

merupakan pesan atau informasi yang dikirimkan kembali kepada sumbernya. 

Umpan balik ini dapat berasal dari diri sendiri maupun orang lain. Sedangkan 

umpan maju merupakan pesan atau informasi yang hendak disampaikan sebagai 

respon atas pesan yang kita terima. 

Dalam suatu proses komunikasi, gangguan atau noise sangat mungkin untuk 

terjadi. Gangguan atau noise merupakan sesuatu yang terjadi dalam proses 

komunikasi yang bersifat mendistorsi pesan. Gangguan komunikasi dapat 

dikatakan ada jika membuat komunikan memiliki pemahaman yang berbeda dari 
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pesan yang dimaksudkan oleh komunikator. Bentuk gangguan dapat bermacam-

macam antara lain; gangguan fisik, psikologis, serta semantik.  

Efek komunikasi merupakan suatu dampak yang ditimbulkan terhadap satu atau 

lebih orang yang terlibat dalam proses komunikasi tersebut. Terdapat beberapa 

jenis efek komunikasi antara lain; dampak afektif, dampak intelektual atau kognitif 

dan dampak psikomotorik. 

Metodologi Penelitian 

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan metode 

studi kasus. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan penjelasan secara mendalam 

serta memberikan deskripsi mengenai pola komunikasi yang digunakan oleh guru 

terhadap siswa autisme dalam meningkatkan interaksi sosial dengan lingkungannya. 

Dalam menentukan informan, peneliti menggunakan teknik purposive sampling karena 

melalui teknik ini, peneliti dapat menentukan kriteria khusus bagi informan sehingga 

informan yang dipilih dapat memberikan informasi mendalam yang sesuai dengan 

kebutuhan penelitian.  

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan teknik wawancara sebagai sumber 

data utama. Informan utama dalam penelitian ini adalah tim guru yang mengajar kelas 

autisme di Sekolah Khusus Sahabat Kita Pondok Aren. Sedangkan sumber data 

sekunder yang digunakan dalam penelitian ini merupakan sumber-sumber literasi dan 

dokumen berupa buku panduan profil sekolah, brosur sekolah, karya-karya ilmiah serta 

literasi yang berkaitan dengan topik penelitian ini. Dalam melakukan analisis data, 

peneliti menggunakan teknik analisis data milik Miles dan Huberman. 

Sajian dan Analisis Data 

Berdasarkan proses wawancara mendalam yang telah dilakukan oleh peneliti, 

maka terdapat hasil sebagai berikut : 

A. Pola Komunikasi  

1. Komunikator 

Dalam pola komunikasi yang terjadi pada proses belajar mengajar di 

Sekolah Khusus Sahabat Kita Pondok Aren, guru memiliki peran sebagai 
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komunikator. Guru memiliki tugas untuk mendampingi serta melatih siswa 

autis agar kelak mereka dapat beradaptasi dan bertahan hidup ditengah 

masyarakat.  

Sebelum terjun langsung dalam mendampingi anak penyandang 

autisme, tim guru di Sekolah Khusus Sahabat Kita Pondok Aren terlebih 

dulu melalui peroses belajar dan mendapatkan pembekalan melalui 

berbagai seminar serta pendampingan dari sosok pendamping tim guru yang 

sudah sangat berpengalaman pada bidang pendampingan anak 

berkebutuhan khusus, khususnya penyandang autisme. 

2. Komunikan 

Komunikan merupakan pihak yang berperan sebagai penerima pesan.  

Dalam pola komunikasi antara guru dengan siswa penyandang autisme di 

Sekolah Khusus Sahabat Kita Pondok Aren, siswa kelas autis memiliki 

peran sebagai komunikan. Siswa menerima pesan yang disampaikan oleh 

tim guru selama proses belajar mengajar di sekolah berlangsung.  

Meskipun demikian, siswa-siswi di SKH Sahabat Kita Pondok Aren 

memiliki kondisi serta kebutuhan khusus yang tentunya berpengaruh 

terhadap pola komunikasi selama proses belajar mengajar berlangsung. 

Selama proses interaksi antara guru dengan siswa berlangsung, respon yang 

diberikan setiap siswa pun berbeda; ada yang sama sekali tidak merespon, 

menangis dan agresif. Meskipun demikian, terdapat pula siswa yang bisa 

memberikan respon secara terbatas yang berupa pengulangan kata yang 

sebelumnya telah ia dengar. Dengan kondisi tersebut, maka secara garis 

besar, komunikasi yang terjadi antara guru dengan siswa di Sekolah Khusus 

Sahabat Kita Pondok Aren masih merupakan komunikasi satu arah. 

3. Pesan 

Sesuai dengan teori komunikasi interpersonal yang diungkapkan oleh 

DeVito, pola komunikasi yang terjadi antara guru dengan siswa pentandang 

autisme di Sekolah Khusus Sahabat Kita Pondok Aren mengaplikasikan dua 
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bentuk komunikasi yaitu komunikasi verbal dan non-verbal. Kedua pola 

komunikasi tersebut dilakukan secara bergantian dengan tujuan untuk 

membantu siswa penyandang autisme dalam memahami pesan serta 

instruksi yang diberikan.  

Komunikasi verbal yang digunakan oleh tim guru di Sekolah Khusus 

Sahabat Kita Pondok Aren berisi pesan-pesan verbal yang disampaikan 

kepada siswa kelas autisme. Pesan-pesan verbal disampaikan melalui 

beberapa bentuk antara lain: bahasa sederhana dalam percakapan sehari-

hari, metode imitasi tanya jawab dengan dua guru, pengulangan kalimat 

serta instruksi sederhana secara terus menerus. 

Selain pesan verbal, tim guru Sekolah Khusus Sahabat Kita Pondok 

Aren juga menggunakan pesan non-verbal dalam berkomunikasi dengan 

siswa penyandang autisme. Pesan non-verbal disampaikan melalui 

beberapa bentuk antara lain bantuan berupa sentuhan atau gerakan fisik, 

sistem reward dan punishment, serta berbagai program pembelajaran 

interaktif seperti market day, green day, berkuda, berenang dan beberapa 

program lainnya. Program pembelajaran interaktif tersebut mengharuskan 

para siswa untuk berinteraksi secara langsung dengan sesamanya baik 

warga sekolah maupun warga disekitar lingkungan sekolah dan tetap 

dengan pengawasan guru. Seperti yang telah dijelaskan DeVito dalam 

bukunya, komunikasi dengan pesan non-verbal yang digunakan oleh tim 

guru di Sekolah Khusus Sahabat Kita Pondok Aren menunjukkan beberapa 

fungsi antara lain untuk menekankan, mengatur serta melengkapi suatu 

pesan atau instruksi verbal yang disampaikan oleh guru. Kedua bentuk 

pesan yang digunakan oleh tim guru dalam berkomunikasi dengan siswa 

penyandang autisme juga sebagai usaha untuk dapat menciptakan dan 

melatih kemampuan siswa penyandang autisme dalam berkomunikasi dan 

berinteraksi sosial. 
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4. Media 

Media menjadi salah satu unsur penting dalam proses penyampaian 

pesan antara komunikator dengan komunikan. Dalam pola komunikasi 

yang terjadi antara guru dengan siswa penyandang autisme, tim guru juga 

menggunakan beberapa media komunikasi dalam menyampaikan materi 

pembelajaran serta mengajarkan interaksi sosial kepada para siswa. Media 

komunikasi yang paling sering digunakan dan dirasa paling efektif oleh tim 

guru untuk membantu siswa penyandang autisme adalah flashcard. Selain 

flashcard, tim guru juga menggunakan media lain seperti video maupun 

gambar yang sesuai dengan materi pembelajaran.  

Meskipun demikian, tidak semua media komunikasi dapat membantu 

siswa penyandang autisme dalam proses pembelajaran. Terdapat pula 

media kounikasi yang justru menjadi distrak dalam proses pembelajaran, 

salah satu contohnya adalah poster. Mayoritas siswa penyandang autisme 

justru memiliki kecenderungan untuk merusak poster tersebut.   

B. Pengaruh Pola Komunikasi 

Komunikasi interpersonal yang terjadi bertujuan untuk memberikan 

dampak atau pengaruh kepada pihak komunikan. Pengaruh tersebut dapat 

dirasakan baik secara langsung maupun tidak langsung. Hal ini pula yang 

terjadi pada komunikasi interpersonal yang terjalin antara guru dengan siswa 

penyandang autisme di Sekolah Khusus Sahabat Kita Pondok Aren. Melalui 

pola komunikasi yang telah diterapkan, terdapat beberapa pengaruh yang 

terjadi pada interaksi sosial diantara siswa penyandang autisme di Sekolah 

Khusus Sahabat Kita Pondok Aren.  

Salah satu bentuk nyata dari pengaruh pola komunikasi yang diterapkan 

terhadap interaksi sosial siswa penyandang autisme adalah adanya ketertarikan 

siswa untuk mau duduk bersama berbagi satu bola boba dengan sesama 

temannya. Bagi siswa penyandang autisme yang hanya memiliki perhatian dan 

hanya tertarik dengan dunianya sendiri, adanya ketertarikan dan kemauan untuk 
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berinteraksi dengan sesama merupakan suatu kemajuan yang cukup baik. 

Selain itu, salah satu bentuk nyata pengaruh dari pola komunikasi yang sudah 

diterapkan oleh guru dalam meningkatkan interaksi sosial siswa penyandang 

autisme adalah dengan adanya feedback langsung dari siswa berupa jawaban 

atau respon ketika diajak berbicara. Meskipun jawaban atau respon hanya 

terbatas pada hafalan. Disamping itu, terdapat pula siswa penyandang autisme 

yang sudah mulai bisa mengungkapkan keinginan atau kebutuhannya melalui 

tulisan maupun bahasa non-verbal berupa gerakan atau sentuhan fisik. Hal 

tersebut tentu bukanlah suatu hal yang mudah untuk dilakukan oleh siswa 

penyandang autisme, sehingga ketika mereka bisa mengungkapkan keinginan 

atau kebutuhannya kepada sesama, hal tersebut menjadi suatu kemajuan yang 

cukup baik. 

C. Hambatan Guru dalam Menjalankan Pola Komunikasi 

Dalam berkomunikasi dengan siswa penyandang autisme, tim guru 

Sekolah Khusus Sahabat Kita Pondok Aren juga menghadapi beberapa 

kesulitan atau hambatan. Hambatan tersebut dapat dirasakan langsung selama 

proses pembelajaran dengan siswa maupun secara kondisi keseluruhan. Secara 

keseluruhan, hambatan yang dirasakan oleh tim guru adalah : kurangnya 

sumber daya manusia sebagai tenaga pendidik di Sekolah Khusus Sahabat Kita 

Pondok Aren yang memiliki latar belakang pendidikan luar biasa. Dengan 

kondisi tersebut, tentu pengetahuan guru mengenai dunia anak berkebutuhan 

khusus manjadi minim dan akan lebih sulit dalam memahami kondisi para 

siswa. 

Selain keterbatasan sumber daya manusia, hambatan lain yang 

dirasakan oleh tim guru adalah dengan keterbatasan fasilitas serta sarana dan 

prasarana yang dimiliki oleh Sekolah Khusus Sahabat Kita Pondok Aren. Tidak 

seperti sekolah pada umumnya, sekolah yang menyediakan layanan khusus 

bagi siswa berkebutuhan khusus sebaiknya memiliki sarana dan prasarana 

khusus yang cukup memadai sebagai fasilitas belajar bagi siswanya. Namun, 
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oleh sebab ketersediaan biaya, Sekolah Khusus Sahabat Kita Pondok Aren 

belum memiliki sarana dan prasarana yang cukup memadai untuk mendukung 

proses belajar siswa. 

Kesimpulan 

Setelah melakukan serangkaian penelitian, penyajian data serta analisis data, 

maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut : 

1. Sekolah Khusus Sahabat Kita Pondok Aren menerapkan konsep kajian teori 

pola komunikasi milik DeVito dengan menggunakan komunikasi verbal 

dan non verbal secara bergantian untuk membantu siswa mengembangkan 

interaksi sosialnya serta untuk membantu siswa agar dapat lebih memahami 

pesan, materi atau instruksi yang diberikan oleh guru. 

2. Pengaruh pola komunikasi yang digunakan oleh guru terhadap siswa 

penyandang autisme di Sekolah Khusus Sahabat Kita Pondok Aren dalam 

hal interaksi sosial siswa antara lain adalah; siswa sudah dapat 

menyampaikan perasaan atau keinginannya melalui tulisan serta sudah 

mulai adanya keinginan untuk berinteraksi dengan sesama teman. 

3. Hambatan yang dialami oleh guru dalam menjalankan pola komunikasi 

tersebut antara lain kurangnya sarana pra-sarana sekolah yang memadai, 

kurangnya sumber daya manusia yang cukup memiliki latar belakang 

pendidikan dan berpengalaman pada bidang pendidikan luar biasa sehingga 

berpengaruh pada minimnya pemahaman guru terhadap kondisi serta  

kebutuhan siswa penyandang autisme. 
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