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ABSTRAK 
Penelitian ini bertujuan untuk memberikan informasi mengenai karakteristik komunikasi anak autis di 

lingkungan sekolah musik, dengan berfokus pada fungsi dan cara yang digunakan anak autis dalam 

berkomunikasi. Partisipan dalam penelitian ini merupakan 3 anak laki-laki autis dan sedang mengikuti 

les disebuah sekolah musik. Menggunakan penelitian studi kasus instrumental diyakini dapat 

memberikan gambaran karakteristik autis secara utuh. Sumber data utama penelitian ini berupa 

observasi dan ditambah dengan wawancara significant others. Hasil dari penelitian ini menunjukkan 

terdapat 6 cara yang digunakan anak autis untuk berkomunikasi antara lain perilaku, gestur, vocal, 

verbal, menggunakan benda atau objek, dan cara kombinasi. Keenam cara tersebut digunakan anak 

autis untuk berkomunikasi baik komunikasi instrumental (meminta, menolak, tidak nyaman, dll), sosial 

(menyapa, memanggil, perhatian bersama, dll), dan ekspresif (komentar, emosi, keadaan mental). 

 

Kata kunci: anak autis, gambaran, karakteristik komunikasi, komunikasi anak autis, komunikasi anak 

autis di sekolah musik.  

 

ABSTRACT 
The purpose of the study is to provide informations relate to communication characteristics focusing on 
function and the way children with autism who attend music school communicate with their 
surroundings. Participants of this research were three boys who diagnosed with autism who were 
enrolled in music course in music school. The type of this research is instrumental study case which 
believed could give further descriptions of autism charcteristics as a whole using observation as primary 
data and conducting interview with significant others. The result of the study showed six ways of how 
children with autism communicate: behavior, gestures, vocal, verbal, using things or objects, and 
combinations type. These six ways are used by autistic children to communicate which are classified 
according to their function of instrumental (request, objection, discomfort, frustration, boredom), social 
(greeting, calling, joint attention, request information, etc) and expressive communication (comment, 
emotions, mental states).  
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P E N D A H U L U A N  

Autis atau Autism Spectrum Disorder (ASD) merupakan gangguan pada perkembangan manusia 
dan banyak ditemui pada usia awal perkembangan. Control and Prevention (CDC) USA, menyebutkan 
bahwa di seluruh negara diperkirakan satu dari enam puluh delapan anak teridentifikasi autis, anak 
autis dengan jumlah terbanyak berjenis kelamin laki-laki, dengan prevalensi kelahiran anak autis laki-
laki sebesar 1:42.  

Karakteristik autis dijelaskan dalam buku Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders 
(DSM IV) berupa gangguan komunikasi verbal dan non-verbal, gangguan interaksi sosial, gangguan 
perilaku dan bermain berupa gerakan-gerakan stereotipik, serta minat dan aktivitas anak yang terbatas. 
Ketiga karakteristik tersebut merupakan gangguan yang khas ditemui pada anak autis, namun secara 
signifikan masalah komunikasi menjadi gejala inti anak autis (Turkington & Anan, 2006). Karakteristik 
komunikasi anak autis menurut Bogdashina (2005) dapat dijelaskan menurut fungsi dan caranya, jika 
fungsi komunikasi termasuk tujuan, sedangkan cara komunikasi merupakan bentuk-bentuk komunikasi 
yang dilakukan anak autis. 

Menurut Veague (2010) anak autis mengalami kesulitan dalam hal mengenali apa yang dia 
rasakan dan tidak dapat mengungkapkannya melalui serangkaian kalimat. Anak autis memiliki 
kemampuan komunikasi yang berbeda dimana mereka kesulitan memahami fungsi sosial komunikasi 
verbal, mereka memahami bahasa secara literal dan kesulitan memahami konteks bahasa yang 
digunakan (Margaretha, 2014).  Hambatan komunikasi anak autis termasuk dalam mengekspresikan 
apa yang mereka rasakan melalui bahasa wajah seperti tersenyum, tertawa, atau menangis (Veague, 
2010). Ekspresi wajah datar anak autis dalam Pusponegoro dan Solek (2006) dimaknai sebagai 
gangguan dalam bidang komunikasi dengan gejala mimik datar.  

Ketidakmampuan anak autis dalam mengekspresikan keinginannya membuat orangtua atau 
pengasuh seringkali salah menanggapi permintaan anak yang memicu frustrasi pada anak autis, 
menurut Shectman (2009) anak autis memunculkan perilaku yang menyakiti sebagai bentuk dari 
manifestasi atas apa yang mereka rasakan. Pengamatan peneliti kepada anak autis menujukkan bahwa 
perilaku yang muncul seperti menangis, berteriak-teriak (tantrum), memukul orangtua atau pengasuh, 
bahkan ada yang sampai membenturkan badannya ke dinding dimunculkan anak sebagai bentuk 
frustrasi akibat keinginannya yang tidak dapat dimengerti orangtua maupun pengasuh. 

Memiliki anak autis tentu menjadi tantangan tersendiri bagi orangtua mengingat gejala inti anak 
autis adalah ketidakmampuan berkomunikasi baik secara verbal dan non-verbal, oleh karena itu 
beberapa pakar telah berupaya untuk membantu orangtua dengan permasalahan serupa dengan 
mengembangkan berbagai kajian ilmiah mengenai aktivitas yang bermanfaat untuk meningkatkan 
kemampuan anak autis. Salah satu aktivitas yang dapat meningkatkan aspek tersebut adalah dengan 
belajar bermusik. Dikutip dari laman online Music Therapy Ireland (MTI) bahwa musik digunakan oleh 
terapis sebagai media untuk dijadikan stimulus yang menyenangkan, dan digunakan dengan cara yang 
telah dipertimbangkan untuk mendapatkan hasil yang positif seperti membantu komunikasi, 
menstimulasi, serta kontrol dan ekspresi emosi. Penggunaan musik bermanfaat pada lima area 
perkembangan yaitu komunikasi, perilaku, interaksi sosial, kemampuan kognitif dan kemampuan fisik, 
namun diantara kelima area tersebut aspek yang secara langsung dapat terlihat terletak pada 
kemampuan komunikasi. Musik bermanfaat untuk meningkatkan komunikasi anak autis antara lain 
meningkatkan hubungan dan komunikasi (verbal dan non-verbal) melalui interaksi musik, menstimulus 
adanya kontak mata, meningkatkan vokalisasi dan pengucapan (misalnya menyanyikan lagu yang 
familiar dan dengan elemen yang berulang), serta meningkatkan kontrol pernafasan dan oral-motor 
melalui permainan musik. 

 Fong & Jelas (2010) dalam peneleitiannya menunjukkan dengan pengajaran kelompok musik 
secara efektif dapat meningkatkan komunikasi verbal dan non-verbal pada anak autis. Penelitian 
tersebut sejalan dengan penelitian Fong & Lee (2012) bahwa setelah dilakukan intervensi musik kepada 
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anak autis dengan gangguan komunikasi, hasilnya membuktikan bahwa partisipan menunjukkan 
kemajuan dalam hal komunikasi verbal dan non-verbal serta kemampuan membaca dan bernyanyi. 

M E T O D E  
Partisipan dalam penelitian ini merupakan tiga anak autis berjenis kelamin laki-laki yang 

mengikuti les musik di salah satu sekolah musik di Surabaya. Ketiga anak laki-laki tersebut berusia lima 
hingga sepuluh tahun, dimana tahap usia ini menurut Lansdown & Walker (1996) sedang 
mengembangkan kemampuan dan relasi sosial dan berada dalam usia sekolah. Anak autis pada usia 
sekolah mengalami beberapa kesulitan dalam mengembangkan bahasa termasuk diam (aneh atau tidak 
sesuai dengan irama dan pola bahasa, juga echolalia), menggunakan isyarat menunjuk, penggunaan 
bahasa yang terbatas untuk komunikasi atau hanya berbicara pada topik tertentu, serta menurunnya 
komunikasi non-verbal (Tidy, 2016). 

Penggunaan metode kualitatif dipilih untuk mendapatkan data secara menyeluruh mengenai 
fenomena yang akan diteliti. Hasil penelitian kualitatif berupa data yang bersifat deskriptif. Tipe 
penelitian ini menggunakan studi kasus dimana peneliti mengkaji sebuah kasus yang diteliti secara 
mendalam. Jenis penelitian studi kasus yang diangkat pada penelitian ini adalah studi kasus 
instrumental dimana menurut Stake (2003) digunakan untuk memberikan wawasan mengenai sebuah 
isu yang diangkat atau untuk menjelaskan kembali generalisasi yang telah diangkat sebelumnya.  

Penggalian data melalui observasi menggunakan instrumen observasi milik Bogdashina (2005) 
mengenai asessmen komunikasi untuk anak autis yang berfokus pada fungsi dan caranya, sedangkan 
metode analisisnya, peneliti menggunakan analisis deskriptif dengan pendekatan theory driven. Peneliti 
juga melakukan wawancara kepada significant others untuk mendapatkan tambahan data dan 
meningkatkan kredibilitas, hasil dari wawancara dirangkai dalam tema-tema yang sesuai dengan teori 
yang digunakan pada penelitian ini. 

H A S I L  P E N E L I T I A N  

Subjek yang digunakan dalam penelitian ini berjumlah tiga orang dengan inisian AA, NA, 

dan Fel. Ketiganya merupakan anak autis. AA saat ini berusia 6 tahun dan sedang duduk di 

bangku TK, hingga saat ini belum pasti penyebab AA menjadi autis, akan tetapi menurut ibu 

sewaktu AA masih dalam kandungan, ibu sering mengonsumsi seafood yang kaya protein 

sehingga berpengaruh pada keadaan AA. NA merupakan seorang anak autis berumur 10 tahun, 

saat ini NA duduk di bangku sekolah dasar kelas 3, NA didiagnosa autis sejak ia berumur 2 oleh 

salah seorang dokter anak di RSUD Dr. Soetomo Surabaya, penyebab pasti NA autis yaitu 

tingginya kadar timbal di darahnya. Fel merupakan seorang anak autis yang berusia 8,5 tahun, 

saat ini Fel masih duduk di bangku sekolah dasar kelas 2, penyebab pasti Fel autis tidak 

diketahui sampai saat ini karena peneliti tidak berhasil menghubungi orangtua Fel untuk 

mendapatkan data riwayat kelahiran. 

Saat ini subjek AA dan NA belum lancar berbicara, untuk subjek AA, ia hanya bisa 

berkomunikasi dengan menjawab pertanyaan dasar mengenai dirinya seperti nama, usia, kelas. 
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Sedangkan subjek NA sudah lebih lancar berbicara, namun tetap harus dipancing dengan 

pertanyaan terbuka agar NA berbicara,  NA bisa menjawab pertanyaan dasar seperti nama, usia, 

dan kelas, selain itu NA juga bisa mengungkapkan apa yag ingin ia lakukan saat ditanya oleh 

guru atau ibu, NA menyebutkan jenis kegiatan yang ingin ia lakukan (misal: bermain piano) dan 

menyebutkan merk makanan tertentu mengikuti iklan di televisi. Fel merupakan satu-satunya 

subjek yang lancar berkomunikasi menggunakan bahasa, tanpa perlu dipancing dengan 

pertanyaan, Fel bisa meminta benda yang dia inginkan atau menolak sesuatu yang tidak ia sukai 

(misal: berbicara “Tidak mau” apabila suster menawarkan sesuatu, meminta pulang dengan 

berbicara “Ayo sus”), Fel juga bisa bercerita mengenai apa yang ia lakukan dengan keluarga, 

akan tetapi penggunaan bahsa Fel masih tidak runtut. 

Cara komunikasi yang digunakan oleh AA adalah dengan perilaku, gestur, vocal, dan 

verbal. AA menggunakan cara perilaku untuk menunjukkan kegiatan yang ia senangi, AA 

melakukan kegiatan tersebut berulang-ulang. Gestur tubuh yang AA tunjukkan seperti berlari 

saat ia diminta melakukan sesuatu, menendang-nendang kaki piano digunakan untuk 

menunjukkan ketidakinginannya menuruti perintah guru, selain itu dalam menanggapi 

interaksi sosial, AA merespon nyanyian guru dengan ebrhenti bergulung-gulung dan 

mendatangi guru, subjek juga terlihat merespon toss atau jabat tangan guru dan peneliti. Subjek 

juga terlihat memegangi bibirnya untuk menunjukkan anggota tubuh yang sakit. Cara verbal 

yang digunakan subjek untuk meminta sesuatu seperti menyebutkan bendanya “Henpon 

henpon” atau bersuara tidak bermakna seperti “Grrrschhkhck” saat diminta melakukan 

sesuatu. Meskipun begitu, AA merespon pertanyaan dengan menyebutkan namanya “Atta”. 

Peneliti juga berhasil merekam subjek berkomunikasi dengan cara kombinasi, tanpa disuruh 

AA duduk di kursi piano menekan tuts piano sembari mengucapkan “Schwchkswech”, guru 

yang melihat mengisyaratkan gestur AA yang ingin bermain piano, sehingga ketika AA 

diarahkan oleh guru, ia menuruti guru. 

Pada subjek NA, ia menggunakan cara gestur seperti mengambil benda secara langsung 

tanpa berbicara, ia juga terlihat menarik baju sebagai isyarat ia menginginkan sesuatu. Dalam 

menanggapi kontak sosial, subjek juga menggunakan gestur tubuh seperti merespon uluran 

tangan peneliti untuk salim dan toss. NA juga menirukan gerakan menulis saat ia meminta 

pulpen kepada petugas administrasi. Saat mengekspresikan sesuatu, NA terlihat menggerakkan 
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tangannya seperti memukul dan kakinya seperti menendang ke arah anak lain yang terlibat 

perselisihan, akan tetapi pukulan dan tendangannya tidak mengenai anak tersebut karena ibu 

NA reflek dan menarik NA. NA juga menggunakan bahasa saat ia menolak diberikan mic oleh 

guru, ia mengatakan “Tidak mau”, NA juga berteriak “Aduuuh sakit sakiiit” saat tangannya 

terjepit tutup piano yang tiba-tiba menutup. Saat meminta sesuatu NA menggunakan cara 

verbal seperti mengerang “Grrr” lalu ketika ditanya kembali apa yang ingin ia minta, NA 

menjawab “Kereta”, NA juga berteriak “AAAAH” saat kalender yang ia ambil dari meja ditarik 

kembali oleh petugas administrasi. Saat menanggapi kontak sosial, NA menggunakan cara 

verbal seperti mengucapkan “Hai” dan “Halo”, subjek juga mengikuti irama lagu dengan berkata 

“Tan tan tan”. Subjek juga terlihat menggunakan objek langsung seperti mengambil tamborin 

sebagai variasi yang bisa ia pukul saat ia bernyanyi, subjek juga menggunakan cara kombinasi 

seperti berteriak dan membuka paksa tangan peneliti karena ia menginginkan benda yang 

peneliti genggam. 

Subjek Fel menunjukkan perilaku rebahan dan menendang kedepan saat usai ia bermain 

drum, subjek juga terlihat mengayunkan tangan suster hingga membentur tembok saat ia 

meminta pulang namun mobil jemputan belum tiba di sekolah, Fel juga terlihat melempar 

bukunya saat diminta oleh suster, selain itu Fel terlihat merespon guru dengan toss tangan dan 

jabat tangn guru saat memasuki studio. Saat diluar studio, Fel terlihat menuangkan seluruh isi 

dalam kotak mainan, lalu Fel tertawa terbahak-bahak, ketika Fel pulang, ia membanting pintu 

ruang tunggu karena ia kesal mobil yang menjemputnya terlambat. Fel bisa berbicara lancar 

dengan mengucapkan “Jalan tukang pos kesana kemari” saat Fel mendapat waktu jeda, hal 

tersebut diartikan oleh guru bahwa subjek ingin bernyanyi lagu “Tukang pos”. Fel juga 

merespon setiap pertanyaan dengan bahasa seperti berbicara “Apase sus!” saat ditanya suster, 

ketika ditanya oleh guru apa yang ingin ia lakukan, Fel juga menjawab “Tomat bulat”, lalu Fel 

juga terlihat mengucapkan salam perpisahan seperti “Bye” dan Fel terlihat bisa bercerita 

dengan berbicara “Jalan pergi mobil papa”, meskipun penggunaan bahasa Fel tidak runtut, akan 

tetapi Fel bisa merespon pertanyaan dengan jawaban yang panjang. 
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D I S K U S I  
Mengetahui gambaran karakteristik komunikasi anak autis penting dilakukan untuk 

dasar dilakukannya intervensi yang tepat bagi anak autis, salah satu caranya adalah dengan 

menjabarkan bagaimana cara yang digunakan anak autis untuk berkomunikasi seperti yang 

dilakukan Bogdashina (2005), menurutnya terdapat tujuh cara yang dilakukan yaitu perilaku 

(seperti mengamuk, tantrum, menyakiti diri, dll) , gestur (seperti mimik wajah, cara anak 

menggunakan tangan dewasa sebagai bantuan, menunjuk, dll), vocal (menggunakan bahasa 

untuk mengekspresikan), verbal (seperti ucapan spontan, echolalia), bahasa isyarat (seperti 

mempertemukan telunjuk, memutar jari ke telapak tangan, dll), menggunakan benda, gambar 

atau tulisan, serta kombinasi cara yang digunakan oleh anak autis. 

Seperti yang telah dibahas pada halaman sebelumnya, peneliti menemukan terdapat 

enam cara yang digunakan anak autis untuk berkomunikasi, cara-cara tersebut adalah perilaku, 

gestur, vocal, verbal, menggunakan alat bantu seperti benda atau gambar, dan kombinasi dua 

cara sekaligus. Peneliti tidak menemukan anak autis menggunakan komunikasi dengan bahasa 

isyarat karena data yang didapat peneliti dilapangan menunjukkan masing-masing significant 

other tidak mengajarkan anak autis menggunakan bahasa isyarat dan hanya berfokus pada 

bentuk komunikasi verbal sehingga semua kegiatan diarahkan yang dapat menstimulus anak 

agar dapat berbicara. 

Melalui hasil observasi peneliti menunjukkan cara perilaku digunakan anak autis untuk 

menunjukkan ketidaknyamanannya, selain itu perilaku juga digunakan anak autis untuk 

menyalurkan amarahnya pada suatu hal tertentu. Terdapat penelitian yang menyatakan bahwa 

beberapa anak autis menampilkan perilaku desruktif (misalnya, mencederai diri, dan agresi) 

sebagai bentuk fungsi komunkasi untuk mendapatkan perhatian, perilaku tersebut juga bisa 

untuk meminta objek yang diinginkan, bahkan untuk protes atau menolak suatu permintaan 

(Freeman, Perry, & Bebko, 2002). Seperti yang dilakukan Fel, ia menampilkan perilaku 

desruktif seperti mengayunkan tangan suster hingga membentur lantai akibat kemarahannya 

mobil jemputan yang terlambat menjemputnya, menurut penuturan suster, Fel juga termasuk 

anak yang pemarah sebagai bentuk protes akibat suster atau orang dewasa disekitarnya yang 

tidak mengerti keinginannya.  
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Menurut Bernharn (1999) Pendidikan musik dapat meningkatkan kemampuan anak 

dalam mendengar dan memahami instruksi, bercerita dengan kreatif, berhitung matematis, 

percakapan dan menyusun kalimat, memahami dan membuat alur, sekuens, dan pola, dan 

berkonsentrasi. Hal tersebut berhasil diamati oleh peneliti saat melakukan observasi kepada 

ketiga subjek, masing-masing subjek baik AA, NA maupun Fel terlihat dapat berkonsentrasi 

dengan satu alat musik hingga lagu habis, seperti saat bermain piano, ketiganya dapat duduk 

dengan tenang mengikuti arahan guru menekan tuts piano dengan perlahan, dimana aktivitas 

tersebut tersebut tidak terlihat ketika ketiga subjek melakukan aktivitas lain. Saat AA, NA 

maupun Fel bermain di ruang tunggu, mereka hanya sebentar fokus ke mainan yang 

dimainkannya, setelah itu perhatian subjek mduah teralihkan ke kegiatan lain.  

S I M P U L A N  
 

  Anak autis menunjukkan gestur tubuh yang tidak terkontrol (seperti memukul-

mukulkan tangan ke tembok, mengayunkan kaki seperti menendang, dll) namun gestur 

tersebut berenti saat anak autis diperdengarkan musik. Saat diperdengarkan musik anak autis 

memperhatikan sumber suara dan terlihat menggoyangkan badannya mengikuti irama musik 

(seperti bergoyang kekanan-kiri, menggumam sesuai lagu, dll). Setelah anak autis dapat 

memusatkan perhatian ke aktivitas bermusik, guru dengan mudah menyelipkan materi 

bermusik disertai seperti tanya jawab, dan interaksi guru-siswa. Proses tersebut ditandai 

sebagai adanya komunikasi. Komunikasi anak autis dapat digolongkan menurut tujuannya 

yaitu instrumental, sosial, dan ekspresif. Anak autis mengunakan enam cara dalam 

berkomunikasi, cara tersebut adalah menggunakan perilaku, menggunakan gestur atau isyarat 

tubuh, menggunakan bahasa, menggunakan kata verbal, dan menggunakan objek atau gambar 

serta memungkinkan menggunakan kombinasi diantara cara-cara tersebut. Namun dari 

keenam cara, anak autis selalu menggunakan gestur dan verbal untuk berkomunikasi. Gestur 

tubuh seperti menarik baju dan menghindari digunakan anak autis untuk menunjukkan 

keinginannya. Anak autis juga menggunakan isyarat tubuh untuk merespon kontak yang 

diberikan orang lain seperti menjabat tangan dan cium tangan. Selain itu isyarat tubuh juga 

digunakan anak autis untuk mengekspresikan sesuatu misalnya dengan memegang anggota 

tubuh yang bermasalah. Anak autis menggunakan bahasa untuk menunjukkan apa yang ia 



Gambaran Karakteristik Komunikasi Anak Autis di Lingkungan Sekolah Musik    47 
 
 

Jurnal Psikologi Klinis dan Kesehatan Mental 
Tahun 2017, Vol. 6, 40-47 

  

 

inginkan, seperti menyebutkan kode atau kegiatan tertentu. Bahasa juga digunakan anak autis 

untuk merespon kontak orang lain. Anak autis juga menggunakan bahasa untuk menceritakan 

sesuatu namun tidak runtut penggunaannya. Anak autis juga menggunakan bahasa verbal 

untuk merespon kontak orang lain seperti mengucapkan “Bye”. 
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