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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Komunikasi menurut Velentzas (2010) adalah tindakan menyampaikan 

informasi untuk tujuan menciptakan pemahaman bersama. Dengan kata lain, 

Komunikasi adalah kegiatan menyampaikan informasi melalui pertukaran 

pemikiran, pesan atau informasi, seperti melalui ucapan, visual, sinyal, tulisan, atau 

perilaku. Hebb (1994) mengemukakan bahwa Komunikasi membutuhkan 

pengirim, pesan, dan penerima. Komunikasi dapat terjadi melintasi jarak yang 

sangat jauh dalam waktu dan ruang. Proses komunikasi selesai setelah penerima 

memahami pesan pengirim. 

Namun tidak semua orang dapat berkomunikasi dengan baik, salah satunya 

adalah seperti yang dialami oleh Individu dengan autisme. Hambatan dalam 

komunikasi akan sangat terlihat pada Individu dengan Autisme. Blackstone (2003, 

hlm. 213) mengatakan bahwa Spektrum Autisme ditandai oleh kesulitan 

komunikasi sosial yang signifikan seperti gangguan pada interaksi sosial, 

komunikasi verbal dan nonverbal, pola perilaku yang berulang (stereotype), dan 

minat yang terbatas.  

Individu dengan autisme mengalami berbagai kesulitan dalam memahami  

bentuk, konten, dan terutama penggunaan bahasa dalam interaksi sosial. 

Diperkirakan sekitar 50% individu yang memiliki autisme tidak mengembangkan 

bicara alami yang cukup untuk memenuhi kebutuhan komunikasi mereka sehari-

hari (Wing & Attwood, 1987). Selanjutnya banyak individu dengan autisme juga 

mengalami kesulitan besar dalam keterampilan bahasa reseptifnya (Mirenda & 

Laikko, 1989)  

Gangguan bahasa dan komunikasi pada anak-anak dengan gangguan 

spektrum autisme (ASD) diakui semakin meningkat dan menunjukkan bahwa fitur 

linguistik dari gangguan tersebut lebih kompleks daripada yang dijelaskan dalam 

Kriteria DSM-IV untuk gangguan autistik (Eigsti, de Marchena, Schuh, & Kelly, 

2011; Groen, Zwiers, van der Gaag, & Buitelaar, 2008; Kjelgaard & Tager-

Flusberg, 2001). 
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Selain kesulitan dalam mencapai bahasa verbal, Koegel (2003, hlm.112) 

menyatakan bahwa individu dengan autisme sering digambarkan memiliki 

kesulitan dalam komunikasi nonverbal seperti memahami dan menggunakan 

ekspresi wajah dan gerak tubuh. Di sisi lain, banyak individu dengan autisme dapat 

menggunakan berbagai cara nonverbal baik konvensional maupun non-

konvensional untuk berkomunikasi, tetapi mitra komunikasi mungkin tidak selalu 

dapat mengamati dan menafsirkan makna perilaku ini dengan benar dan efektif 

(Keen, Sigafoos, & Woodyatt, 2005; Wetherby, Prizant, & Schuler, 2000). 

Terlepas dari banyak kesulitan dalam komunikasi dan interaksi, Bogdashina 

(2006, hlm.116) mengatakan bahwa individu dengan autisme ingin 

mengekspresikan diri mereka sendiri, untuk dipahami, dan untuk berinteraksi. 

Mereka mungkin melakukannya secara berbeda dari individu pada umumnya. 

Menurut Vygotsky (1986, hlm.54) menyebutkan bahwa Agar interaksi terjadi 

sukses, sangat penting bahwa orang-orang yang terlibat dalam situasi saling 

memahami dan dapat berkomunikasi tentang pemikiran mereka. 

Kondisi objektif di kelas 1C SLB Negeri Budi Utama Kota Cirebon, dari 

sepuluh orang anak di dalam kelas terdapat satu anak yang memiliki karakteristik 

paling menonjol dibandingkan dengan anak lainnya. Anak tersebut berinisial GM. 

Saat kegiatan sekolah dimulai GM akan sangat aktif mengelilingi kelas. GM tidak 

menunjukkan kontak mata. GM jarang berbicara, hampir tidak ada kata-kata yang 

dikeluarkan oleh anak kecuali kata “heuh heuh”. GM saat di dalam kelas akan terus 

menerus tertawa tanpa sebab, tubuh GM juga bergoyang-goyang saat sedang jalan 

(tidak seimbang), GM senang berlarian di dalam kelas. GM sering secara tiba-tiba 

tiduran di lantai kelas saat jam pelajaran. Saat GM dibawa kembali ke tempat 

duduknya ia akan mendorong-dorong mejanya atau melempar-lempar barang yang 

ada di dekatnya lalu kembali mengelilingi kelas, terkadang mendekati temannya 

lalu menjambak rambut temannya tersebut. Ketika jam istirahat, GM akan berlarian 

di tengah lapangan, dan memutari isi sekolah sambil menunjukan stimulasi diri 

dengan mengepakkan tangan seperti burung. Respon GM saat diajak berbicara 

adalah ia akan tertawa-tawa sambil melihat beberapa saat ke lawan bicara, lalu ia 

pergi berlarian kembali.  
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Menurut hasil wawancara dengan Ibu dari GM, GM tidak pernah dibawa ke 

acara keluarga karena merasa malu dan takut anaknya mengamuk. GM juga pernah 

diikut sertakan dalam kegiatan gereja anak, tetapi hanya sebentar karena GM tidak 

dapat mengikuti pelajarannya dan takut mengganggu orang-orang di gereja. Di 

rumah, GM juga hanya bermain dengan ibu dan ayahnya, karena kakak 

perempuannya yang berusia 11 tahun merasa tidak nyambung bermain dengan 

adiknya. 

Orangtua hanya mengetahui jika anaknya mengalami kelainan tetapi orangtua 

tidak berani membawa anak ke terapis karena takut anaknya akan sulit diatur dan 

tidak bisa di kendalikan. Orangtua juga membatasi pergaulan GM, anak seolah 

tidak diizinkan untuk bersosialisi dengan saudaranya diluar keluarga inti. 

Dalam hal komunikasi, GM cenderung tidak diberikan stimulasi untuk 

mengungkapkan apa yang diinginkannya, karena orangtua sudah langsung 

memberikan apa yang diinginkan oleh GM sebelum GM memintanya. Seperti 

buang air di sekolah, GM tidak akan meminta diantar untuk ke kamar mandi karena 

saat di luar rumah GM selalu memakai pampers. GM tidak akan meminta makan 

karena setiap jam istirahat orangtua langsung memberikannya makanan. Di kelas 

juga GM dibiarkan berkeliling-keliling tanpa diajak berkomunikasi. Jika GM 

menyukai suatu hal, maka GM akan memandanginya terus menerus, seperti buku 

bergambar, mobil dan tokoh spiderman. Jika tidak menyukai sesuatu, anak akan 

tampak gelisah mondar mandir, kadang menjerit-jerit. 

Hal-hal tersebut membuat orang-orang sekitar GM menjadi bingung 

mengenai apa yang diinginkan oleh GM. GM tidak dapat menyampaikan isi 

pikirannya secara verbal maka GM mengungkapkan keinginannya lewat melempar-

lempar barang atau menjerit. Berdasarkan kondisi komunikasi GM tersebut maka 

diperlukan suatu sistem komunikasi alternatif yang mampu membantu GM untuk 

dapat menyampaikan keinginannya pada orang lain. Komunikasi Alternatif dan 

Augmentatif (AAC) adalah sebuah istilah yang menjabarkan mengenai sistem dan 

teknik intervensi yang menggunakan bentuk-bentuk komunikasi yang non-standar. 

Komunikasi Alternatif dan Augmentatif dilakukan pada individu yang mengalami 

hambatan dalam fungsi wicara (Hallahan, 2009, hlm.118). 



Diana Djawdjatus Sholeha, 2019 
APLIKASI SISTEM KOMUNIKASI ALTERNATIF DAN AUGMENTATIF (KOALA) DALAM MENINGKATKAN 
KEMAMPUAN KOMUNIKASI INDIVIDU DENGAN AUTISME DI SLB NEGERI BUDI UTAMA KOTA CIREBON 
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu 

 

Menurut Williams, Krezman, & McNaughton (2008, hlm. 196-197) 

Komunikasi Alternatif dan Augmentatif adalah kumpulan teknik dan strategi yang 

dimaksudkan untuk mendukung individu dengan kebutuhan komunikasi kompleks 

dalam berbagai kegiatan komunikasi secara luas di berbagai lingkungan sosial, 

masing-masing dengan tantangan dan tuntutan yang unik tiap individunya.  

Blackstone (2003, hlm.91) berpendapat bahwa AAC dapat efektif untuk 

anak-anak dengan Spektrum Autisme karena anak dengan autisme memiliki 

kebutuhan komunikasi dan gaya belajar yang unik tiap individunya. Anak-anak 

dengan Spektrum Autisme dapat menggunakan Komunikasi Alternatif dan 

Augmentatif low-tech ataupun Komunikasi Alternatif dan Augmentatif high-tech 

(Mirenda, 2003, hlm.165). 

Komunikasi Alternatif dan Augmentatif yang dirancang untuk menunjang 

kemampuan komunikasi anak dalam penelitian ini adalah sebuah Aplikasi Android 

yang dinamakan Aplikasi Koala. Aplikasi android dipilih karena anak menyukai 

handphone dan handphone mudah dibawa kemana saja. Desain dari Aplikasi Koala 

ini dirancang dan disesuaikan dengan kebutuhan komunikasi sehari-hari dan hal-

hal lain yang disukai oleh anak. Menurut Williams et al. (2001, hlm.195) AAC 

harus sesuai dengan hidup saya: Sistem AAC harus sangat individual dan sesuai 

dengan kebutuhan individu.  

 

1.2 Fokus Penelitian 

Individu dengan Autisme mengalami hambatan dalam komunikasinya. 

Kondisi subjek yang tidak dapat menyampaikan isi pikirannya melalui komunikasi 

verbal membuat individu dengan autisme ini mengungkapkan rasa frustrasinya 

dengan cara melempar-lempar barang atau dengan cara menjerit. Individu dengan 

autisme membutuhkan suatu sistem komunikasi alternatif yang mampu membantu 

menyampaikan keinginannya sehingga apa yang di inginkan olehnya dapat 

dipahami juga oleh oranglain. Hal inilah yang menjadi dasar dan fokus penelitian 

yaitu “Apakah Aplikasi Koala efektif dalam meningkatkan kemampuan 

komunikasi Individu dengan Autisme di SLB Negeri Budi Utama Kota Cirebon?.”  
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1.3 Batasan Masalah 

Berdasarkan fokus penelitian diatas, maka aktivitas komunikasi dibatasi pada 

penggunaan Aplikasi Koala dalam membantu individu dengan autisme dalam 

mengungkapkan ekspresi positif dalam berkomunikasi dengan lingkungannya. 

Khususnya ekspresi positif untuk menyampaikan keinginannya pada makanan, 

minuman, pakaian, toilet, mainan, keluarga dan sekolah. Contohnya: “Saya mau 

Makan”, “Saya mau Minum”. 

 

1.4 Pertanyaan Penelitian 

Berdasarkan fokus penelitian tersebut, maka pertanyaan penelitian yang 

muncul adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana kemampuan komunikasi individu dengan autisme di SLB Negeri 

Budi Utama Kota Cirebon saat ini? 

2. Bagaimana rancangan Aplikasi Koala dalam meningkatkan kemampuan 

komunikasi ekspresi positif bagi individu dengan autisme di SLB Negeri Budi 

Utama Kota Cirebon? 

3. Bagaimanakah Uji Efektifitas Aplikasi Koala terhadap individu dengan 

autisme dalam upaya meningkatkan kemampuan komunikasinya? 

 

1.5 Tujuan Penelitian 

Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk memperoleh gambaran secara 

langsung mengenai keunggulan Aplikasi Koala bagi individu dengan autisme di 

SLB Negeri Budi Utama Kota Cirebon. Secara khusus tujuan penelitian ini adalah: 

1. Mengetahui kemampuan komunikasi individu dengan autisme di SLB Negeri 

Budi Utama Kota Cirebon saat ini. 

2. Membuat rancangan Aplikasi Koala dalam meningkatkan kemampuan 

komunikasi ekspresi positif bagi individu dengan autisme di SLB Negeri Budi 

Utama Kota Cirebon. 

3. Melakukan Uji Efektifitas Aplikasi Koala terhadap individu dengan autisme 

dalam upaya meningkatkan kemampuan komunikasinya. 
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1.6 Manfaat Penelitian 

1.6.1 Manfaat Teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkuat kajian teoritis tentang 

Aplikasi Koala sebagai media komunikasi alternatif bagi individu dengan autisme. 

Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi referensi bagi dunia Pendidikan 

khusus dalam mengembangkan komunikasi alternatif yang sesuai dengan 

kebutuhan, hambatan dan potensi yang dimiliki oleh individu dengan autisme. 

1.5.2 Manfaat praktis 

Penelitian ini menghasilkan Aplikasi Koala sebagai media komunikasi 

alternatif bagi individu dengan autisme. Produk ini diharapakan dapat memberikan 

manfaat bagi berbagai pihak diantaranya: 

1. Bagi Guru 

Penelitian ini dapat dijadikan referensi dan informasi bagi sekolah dalam 

rangka mengembangkan media komunikasi peserta didik di sekolah.  

2. Bagi orang tua  

 Aplikasi Koala yang dihasilkan pada penelitian ini dapat menjadi salah satu 

pilihan bagi orangtua dalam melatih kemampuan komunikasi anak di rumah. 

3. Bagi Individu dengan Autisme 

Aplikasi Koala yang dihasilkan pada penelitian ini telah disesuaikan dengan 

kondisi dan kebutuhan anak sehingga dapat membantu anak berkomunikasi dengan 

lingkungannya. 

 


