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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

 Komunikasi adalah segala sesuatu yang sangat penting bagi 

kehidupan manusia dalam mempertahankan hidup. Karena manusia adalah 

makhluk sosial yang membutuhkan manusia lain untuk bersosialisasi dan 

mempertahankan hidupnya. Komunikasi tidak dapat dipisahkan dari 

kehidupan manusia, bahkan sejak pertama manusia itu dilahirkan manusia 

sudah melakukan kegiatan komunikasi. Hubungan antar manusia tercipta 

melalui komunikasi, baik komunikasi itu komunikasi verbal (bahasa) 

maupun non verbal (simbol, gambar, atau media komuniksi lainnya). 

Selain itu komunikasi dilakukan karena mempunyai fungsi untuk 

mempertahankan kelangsungan hidup, memupuk hubungan dan 

memperoleh kebahagiaan. 

 Menurut Shinta, kemampuan komunikasi awal untuk 

perkembangan anak berada di tingkat keluarga. Keluarga yang memiliki 

budaya komunikasi dengan anak secara baik akan mampu menciptakan 

pra kondisi yang baik bagi tumbuhnya kecerdasan anak-anak (Wijayanti, 

2013, hal. 129). Tumbuhnya kecerdasan sang anak akan berdampak 

penting, bukan hanya bagi anak itu sendiri, melainkan juga orangtuanya. 

Kecerdasan yang dimaksud disini bukan hanya kecerdasan secara berpikir, 

namun juga kecerdasan emosional, serta kecerdasan dalam bergaul dengan 

lingkungan sekitarnya. 

 Komunikasi mempunyai elemen penting sebagai penunjang, salah 

satunya adalah berbicara. Pendapat ini kembali diperkuat oleh Kuntaraf 

yang mengatakan bahwa berbicara merupakan sebuah elemen yang 

terpenting, karena sebuah pembicaraan merupakan sarana yang dapat 

mempererat hubungan keluarga tersebut, juga bergantung pada adanya 

kesanggupan seseorang untuk menyatakan diri kepada orang lain 

(Wijayanti, 2013, hal. 129). Menurut pendapat Kuntaraf diatas dapat kita 

simpulkan bahwa komunikasi, khusunya berbicara, dapat membangun 
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kepercayaan diri anak dalam berinteraksi dengan orang lain. Komunikasi 

menjadi aspek penting dalam kebutuhan anak-anak. Kuntaraf berpendapat 

bahwa dengan adanya sebuah komunikasi yang baik dan lancar antara 

orang tua dan anaknya, maka akan menunjukan penerimaan orangtua 

dengan anaknya (Wijayanti, 2013, hal. 129). Komunikasi anak dengan 

orangtua ini kita sering sebut dengan komunikasi antarpribadi. 

 

  Komunikasi antarpribadi atau interpersonal communication adalah 

kegiatan komunikasi yang dilakukan seseorang dengan orang lain dengan 

corak komunikasinya bersifat pribadi dan sampai pada tataran prediksi 

hasil komunikasinya pada tingkatan psikologis yang memandang pribadi 

sebagai sesuatu yang unik (Ramadhani, 2013, hal. 113). Komunikasi 

antarpribadi yang paling mudah untuk kita temui berada di dalam 

keluarga. Keluarga merupakan suatu sistem yaitu suatu kesatuan yang 

dibentuk oleh bagian-bagian yang saling berhubungan dan berinteraksi. 

Semua orangtua berharap anaknya dapat tumbuh sesuai dengan apa yang 

mereka inginkan. Pertumbuhan ini diharapkan dapat sempurna baik fisik 

maupun mental. Namun, tidak semua yang diharapkan orangtua dapat 

terwujud, seperti halnya ketika anak mereka lahir dengan disabilitas, 

khususnya yang akan dibahas disini adalah disabilitas autisme. 

  Masyarakat awam, sering kali berpendapat bahwa autisme 

merupakan sebuah kecacatan mental. Hal ini sering kali disimpulkan 

karena anak dengan autisme cenderung enggan menanggapi oranglain 

disekitarnya. Kemampuan berkomunikasi yang buruk, kesulitan dalam 

berinteraksi dengan lingkungan sosial, serta kesulitan dalam hal akademik 

seakan menambah kesan bahwa anak autisme merupakan anak yang lahir 

dengan kecacatan mental. Namun jika kita tilik lebih luas, Somantri 

mengatakan bahwa autisme merupakan kondisi dimana perkembangan 

kecerdasannya mengalami hambatan sehingga tidak mencapai tahap 

perkembangan yang optimal (Soemantri, 2007, hal. 105). Jadi dapat 

disimpulkan bahwa anak dengan autisme merupakan anak yang tingkat 
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kecerdasannya berada dibawah rata-rata sehingga sulit berfikir mengenai 

sesuatu yang abstrak dan berbelit-belit, diserta dengan kesulitan 

menyesuaikan diri dengan lingkungan selama masa perkembangannya 

yang tidak optimal. 

  Berdasarkan pemaparan diatas, dapat disimpulkan bahwa orangtua 

dengan anak autisme perlu bekerja ekstra agar sang anak bisa tumbuh dan 

berinteraksi, serta percaya diri dalam menghadapi lingkungan serta 

pergaulannya kelak. Hal ini tentu saja bisa dimulai orangtua di lingkungan 

keluarga dengan mengenakan pola komunikasi keluarga yang tepat. Pola 

komunikasi keluarga merupakan komunikasi yang terjadi dalam keluarga 

dimana sumber adalah orangtua kepada anaknya ataupun anaknya kepada 

orangtua yang mempunyai pola-pola tertentu (Sari, Hubeis, 

Mangkuprawira, & Saleh, 2010, hal. 37). 

   Pola komunikasi keluarga yang baik akan terbentuk seiring 

dengan adanya penerimaan yang diberikan oleh orangtua kepada sang 

anak. Anak dengan autisme tentu saja memerlukan penanganan khusus, 

namun tidak semua orangtua tulus menerima anaknya, serta memberikan 

kasih sayang. Keadaan ini mebuat anak tidak merasakan penerimaan 

secara penuh di lingkungannya sehingga membuat mereka cenderung tidak 

percaya diri dalam bersosialisasi (Vani, Raharjo, & Hidayat, 2015, hal. 

97). Sering kali respon orang tua terhadap anak dengan autisme 

mengahalangi usahanya dalam mencapai kemampuan dalam 

menyesuaikan diri secara normal, tidak mengakui kekurangan – 

kekurangan anaknya dan tidak memberikan motivasi untuk mencapai 

sesuatu karena mereka tidak mampu memberikan kepuasan kepada 

keluarganya terhadap apa yang dilakukan bahkan mempunyai harapan 

besar terhadap anaknya melampaui batas kemampuannya (Farraswati & 

Siswanto, 2014, hal. 2). Dalam hal ini pengasuhan yang baik sangat 

diperlukan, terutama dari pihak keluarga dan secara khusus orangtua 

sehingga akan menghasilkan anak dengan autisme yang dapat berfungsi 

secara sosial. 
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  Efektivitas berbagai program penanganan dan peningkatan 

kemampuan hidup anak penyandang autisme akan sangat tergantung pada 

peran serta dan dukungan penuh dari pihak keluarga, sebab pada dasarnya 

keberhasilan program tersebut bukan hanya merupakan tanggung jawab 

lembaga pendidikan yang terkait saja. Hal ini akan berdampak pada pola 

komunikasi dalam keluarga, terutama dalam memantangkan konsep diri 

dari sang anak. Pembangunan konsep kepercayaan diri ini dapat 

dismpaikan melalui media komunikasi. Media komunikasi atau saluran 

komunikasi yang paling sering digunakan adalah tatap muka langsung atau 

berbicara face to face, antara orang tua dengan anak, ketika memberikan 

pesan-pesan yang membangun karakter anak tersebut. Pola komunikasi 

yang dilakukan oleh orang tua dalam keluarga menggunakan media teman 

sering juga di gunakan untuk memberikan penyampaian pesan tentang 

membentuk karakter anak mereka (Pusungulaa, Pantow, & Boham, 2015, 

hal. 9). 

  Pola komunikasi dan gaya perlakuan orangtua berkontribusi sangat 

tinggi terhadap perlakuan sosial anak. oleh karena itu orangtua perlu 

memperhatikan pola komunikasi dan gaya perlakuan yang sesuai dengan 

situasi. Suatu saat orangtua perlu menerapkan pola komunikasi verbal 

dibanding pola yang lain, begitu sebaliknya. Pada waktu yang lain 

mungkin juga orangtua perlu menerapkan pola komunikasi authoritative, 

dibanding pola yang lainnya tergantung pada kebutuhan (Gunawan, 2013, 

hal. 232), khususnya dalam mebangun kepercayaan diri sang anak. 

Orangtua harus bisa mempelajari bagaimana pola komunikasi yang mereka 

gunakan dapat meningkatkan tingkat kepercayaan diri sang anak. 

Berkomunikasi dengan anak dengan kebutuhan khusus sering kali berbeda 

satu dengan lainnya : diperlukan adanya penyesuaian usia dan 

penggabungan aspek emosional kegembiraan yang sesuai untuk dapat 

terlibat dengan mereka tanpa terkesan mengurui (Connors & Stalker, 2003, 

hal. 27). 
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  Pemahaman dan kesadaran keluarga mengenai pentingnya 

komunikasi keluarga dan pengaruhnya terhadap perkembangan emosi anak 

masih tergolong rendah. Hal ini kita dapat lihat dari masih banyaknya 

keluarga yang tidak menganggap penting, bahkan umumnya, mereka tidak 

memiliki pemahaman yang benar mengenai hubungan antara kedua hal 

tersebut. Pada kenyataannya, banyak keluarga yang lebih mengutamakan 

kemampuan kognitif anak daripada kemampuan emosionalnya, dan 

banyak keluarga tidak memiliki batasan serta komitmen yang jelas 

mengenai komunikasi keluarga dan perkembangan emosi anak, sehingga 

komunikasi keluarga sering hanyadipahami sebagai rutinitas, bukan 

sebagai sesuatu yang memiliki arti bagi perkembangan anak (Setyowati, 

2005, hal. 75). 

  Pembinaan autisme memerlukan penanganan terpadu dari berbagai 

disiplin ilmu, baik itu kedokteran, psikologi, psikiatri, keperawatan, 

pendidikan khusus, maupun komunikasi. Untuk itu, perlu adanya 

penelitian lebih lanjut dari berbagai disiplin ilmu tersebut. Khususnya ilmu 

komunikasi, penelitian tentang komunikasi dan interaksi anak autisme 

masih kurang lengkap, padahal kemampuan adaptif yang utama adalah 

agar autisme mampu berkomunikasi dengan orang lain (Hanun, 2013, hal. 

151). Oleh karenanya perlu dilaukan penelitian lanjutan yang lebih 

mendalam, mengingat karakteristik komunikasi autisme yang unik dan 

kompleks. Penelitian yang mencakup pola komunikasi keluarga dengan 

anak autisme saat ini masih kurang lenkap dibandingkan dengan penelitian 

mengenai penyandang disabilitas lainnya, maka dari itu penulis memilih 

topik bahasan ini sebagai tema penelitian.  

 

1.2. Identifikasi Masalah 

Pola komunikasi dalam keluarga sangat mempengaruhi tumbuh 

kembang anak, terutama pada anak dengan kebutuhan khusus dalam 

membangun kepercayaan diri. Apalagi dalam kasus anak dengan autisme, 

karena mereka mempunyai kemampuan berpikir yang lebih lambat 

dibandingkan dengan anak normal lainnya. Hal ini tentu saja menimbulkan 
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kesulitan bagi orangtua untuk membangun rasa kepercayaan diri sang 

anak, sehingga diperlukan sebuah rujukan dalam hal ini agar para orangtua 

tidak salah langkah dalam mendidik anaknya. 

 

 

1.3. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah dijelaskan, maka 

rumusan masalah penlitian yang diambil adalah “Bagaimana pola 

Komunikasi yang Dilaksanakan oleh Keluarga dalam Membangun 

Kepercayaan Diri Anak Berkebutuhan Khusus?” 

Rumusan masalah tersebut dapat dirinci sebagai berikut: 

3.2.1. Bagaimana pola komunikasi dalam keluarga? 

3.2.2. Bagaimana komunikasi interpersonal dalam keluarga? 

3.2.3. Bagaimana manajemen kepercayaan diri dibangun melalui 

komunikasi keluarga? 

 

1.4. Tujuan Penelitian 

Dari perumusan masalah penelitian di atas, maka tujuan penelitian ini 

adalah: 

4.2.1. Untuk mengetahui implikasi Pola Komunikasi dalam Keluarga 

dengan anak berkebutuhan khusus. 

4.2.2. Untuk mengetahui implikasi Komunikasi Interpersonal dalam 

Keluarga dengan anak berkebutuhan khusus. 

4.2.3. Untuk mengetahui implikasi Pola Komunikasi  Keluarga dalam 

membangun kepercayaan diri anak berkebutuhan khusus. 

 

1.5. Manfaat Penelitian 

1.5.1. Manfaat Teoretis 

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan keilmuan 

peneliti dalam wacana ilmu komunikasi yang berfokus pada kajian 

komunikasi interpersonal, khususnya dalam konteks keluarga. 

 

 

1.5.2. Manfaat Kebijakan 
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Penelitian ini diharapkan dapat menemukan prinsip-prinsip dasar 

kajian ilmu komunikasi dengan menggunakan komunikasi, serta 

memberikan kontribusi sebagai bahan referensi keilmuan 

komunikasi. 

1.5.3. Manfaat Praktis 

Penelitian ini diharapkan sebagai bahan acuan mahasiswa untuk 

mengaplikasikan prinsip-prinsip dasar ilmu komunikasi yang 

mengutamakan proses dan penerapan dalam komunikasi. 

1.5.4. Manfaat Isu 

Penelitian ini diharapkan sebagai jawaban atas pengalaman pembaca 

yang pasti pernah melaksanakan komunikasi, baik itu secara efektif 

maupun tidak. 

 

1.6. Struktur Organisasi Skripsi 

1.6.1. Bab I: Pendahuluan 

Bab ini merupakan bagian awal dari skripsi yang menguraikan latar 

belakang penelitian berkaitan dengan kesenjangan harapan dan fakta 

di lapangan, identifikasi masalah, rumusan masalah penelitian, tujuan 

penelitian, manfaat penelitian, dan struktur organisasi skripsi. 

1.6.2. Bab II: Kajian Pustaka 

Bab ini berisi tentang konsep-konsep dan teori-teori mengenai pola 

komunikasi yang berhubungan dengan komunikasi interpersonal,  

pola komunikasi keluarga, konsep kepercayaan diri,  penelitian 

terdahulu yang relevan, serta posisi teoretis peneliti. 

1.6.3. Bab III: Metode Penelitian 

Bab ini menjelaskan jenis desain penelitian yang digunakan, 

pratisipan dan tempat penelitian yang melibatkan subjek manusia 

sebagai sumber data, proses pengumpulan data, langkah-langkah 

analisis data, dan isuetik. 

 

 

1.6.4. Bab IV: Temuan dan Pembahasan 



8 
 

Grace Ruth Cecilia, 2017 
POLA KOMUNIKASI KELUARGA DALAM MEMBANGUN KEPERCAYAAN DIRI ANAK BERKEBUTUHAN 
KHUSUS  
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu 

Bab ini mengemukakan tentang hasil yang telah dicapai meliputi 

pengolahan data serta analisis temuan dan pembahasannya. 

1.6.5. Bab V: Simpulan, Implikasi, dan Rekomendasi 

Bab ini berisi simpulan, implikasi, dan rekomendasi yang menyajikan 

penafsiran dan pemaknaan peneliti terhadap hasil analisis temuan 

penelitian sekaligus mengajukan hal-hal penting yang dapat 

dimanfaatkan dari hasil penelitian tersebut. 

 


