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Penelitian ini bertujuan yaitu mengetahui penanganan gangguan 

komunikasi melalui media pecs pada anak autis di KB Mekar Jaya, kecamatan 

Tawangmangu, kabupaten Karanganyar. Metode yang digunakan dalam penelitian 

ini adalah metode kualitatif (Studi Kasus). Objek penelitian ini adalah materi 

kemampuan komunikasi melalui media pecs pada anak autis, sumber data yang 

diperoleh, yaitu media pecs dalam meningkatkan pemahaman komunikasi pada 

anak autis di kelas KB Mekar Jaya, teknik analisis yang digunakan berupa teknik 

analisis induktif, diperoleh dari penelitian hasil wawancara, angket, dan 

pengamatan (observasi), kemudian dianalisis secara sistematis dan selanjutnya 

menjadi hipotesis. Penelitian yang terdiri dari tiga fase ini mengalami peningkatan 

baik proses maupun hasil pembelajaran yang dicapai. Nilai Izza  pada kondisi 

awal menunjukkan bahwa Izza memperoleh nilai di bawah 60 dengan nilai rata-

rata 41,66,  fase I nilai rata-rata 48,33, fase II nilai rata-rata sebesar 53,33% dan 

fase ke III ini nilai rata-rata sebesar 58,33% dengan tingkat ketuntasan secara 

klasikan sebesar 25,00%.  

Berdasarkan hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa penelitian pada 

anak autis di kelas KB Mekar Jaya Bandardawung berhasil menjawab rumusan 

masalah yang dikemukakan oleh peneliti. Berbagai kendala dalam pembelajaran 

juga sudah berhasil diatasi. 
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Pendahuluan  

Hal lain yang sering terjadi pada anak autisme adalah adanya 

kecenderungan kesulitan dalam berkomunikasi. Meskipun banyak anak-anak 

autisme telah berkembang penguasaan konsep bahasanya, tetapi faktanya banyak 

tidak dapat menggunakan kemampuan tersebut untuk berkomunikasi. Faktanya  

lain yang berlawanan, bahwa anak autisme yang jenis kemampuan bahasanya 

adalah non verbal,meskipun tidak dapat berbicara/ memproduksi suara, mereka 

dapat mengembangkan komunikasi non verbalnya melalui isyarat ataupun gambar 

PECS. Hal ini menunjukkan bahwa komunikasi adalah hal utama, dimana bahasa 

sebagai alat komunikasi dapat dipilih sesuai dengan kemampuan anaknya. 

Media pecs diharapkan akan mampu memberikan rangsangan terhadap 

anak-anak penderita autis, baik rangsangan kognitif atau pemahaman mereka 

terhadap kosa kata atau ujaran yang mereka hasilkan, afektif atau sejauhmana 

pengaruh pelajaran tersebut terhadap perkembangan mereka dan psikomotorik. 

Terutama rangsangan alat ucap yang memang memiliki masalah. Kerana itu, 

media pecs diharapkan bisa membantu dan menambah pemerolehan bahasa anak 

autis agar mampu berkomunikasi. Selain itu, media pembelajaran pecs dapat 

diberikan dalam proses pelajaran khusus. 

Anak penyandang autis sangat menyukai permainan sehingga pendekatan 

bermain sambil belajar  dilakukan  dalam rangka meningkatkan konsentrasi anak 

agar dapat mengikuti pembelajaran . sebab kemampuan konsentrasi anak autis 

berbeda dengan anak berkebutuhan khusus lainnya, yang tandanya kontak mata 

sangat urang ekspresi wajah kurang hidup, kurang mampu menjalin hubungan 

social dan emosional timbal balik, sehingga apa yang dibaca sulit untuk difahami, 

anak autis lebih mudah belajar memahami melalui media pecs. 

Dengan demikian, adanya media pecs untuk anak autis dapat membantu 

anak-anak  autis untuk berkembang . Pengetahuan awal dari usia dini membantu 

agar anak autis tidak menjadi anak yang terbelakang di lingkungan masyarakat. 

Pelatihan yang di berikan membuat anak autis agar dapat  berinteraksi dengan 

sesama, dapat berkomunikasi dengan orang lain dan mengurangi perilaku – 

perilaku yang aneh. Penanganan anak  autis dalam berkomunikasi yang belum 



lancar masih dapat diatasi. Setiap media pecs mempuyai makna ataupun arti bagi 

setiap anak yang melihatnya, Dengan media pecs yang ada diharapkan dapat 

membantu penanganan komunikasi anak autis di KB Mekar Jaya Bandardawung,  

Kecamatan Tawangmangu, Kabupaten  Karanganyar. 

 

Metode Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di KB Mekar Jaya Bandardawung, Kecamatan 

Tawangmangu Kabupaten Karanganyar. Waktu penelitian dilaksanakan selama 11 

minggu, yaitu dimulai dari tanggal 5 September 2012 hingga 18 November 2012. 

Penelitian ini berupa penelitian kualitatif deskriptif, yang berisi tentang gambaran-

gambaran masalah dengan disertai penjelasan sesuai temuan-temuan di lapangan. 

Subyek penelitian ini adalah peneliti sebagai pembimbing saat penanganan dan 

anak KB Mekar Jaya Bandardawung  yang mengalami kesulitan berkomunikasi. 

Data bisa didapatkan dari dua sumber, yakni sumber primer dan skunder. Sumber 

Primer adalah sumber langsung memberikan data kepada pengumpul data, 

contohnya yaitu orang yang diwawancara. Sedangkan sumber sekunder adalah 

sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data atau 

peneliti, misalnya melalui dokumen atau sumber lain.  Teknik pengumpulan data 

untuk penelitian ini dengan cara ; (1) Studi dokumentasi yaitu informasi dapat 

diperoleh lewat fakta yang tersimpan dalam bentuk surat, catatan harian, arsip 

foto, hasil rapat, cenderamata, jurnal kegiatan, dan sebagainya. Data berupa 

dokumen seperti ini bisa dipakai untuk menggali informasi yang terjadi di masa 

lalu ; (2) Wawancara ialah proses komunikasi atau interaksi untuk mengumpulkan 

informasi dengan cara tanya jawab antara peneliti dengan informan atau subyek 

penelitian. Pada hakikatnya, wawancara merupakan kegiatan untuk memperoleh 

informasi secara mendalam tentang sebuah isu atau tema yang diangkat dalam 

penelitian. Atau merupakan proses pembuktian terhadap informasi atau 

keterangan yang telah diperoleh lewat teknik yang lain; (3) Pengamatan / 

observasi oleh peneliti (selama penanganan kasus). Peneliti akan menggunakan 

bentuk observasi partisipasi dalam mengumpulkan data selama pelaksanaan 



penelitian, terutama saat penanganan masalah sehingga betul-betul diperoleh 

jawaban atas masalah penelitian tersebut. 

Data-data yang terkumpul akan diuji keabsahannya dengan teknik 

triangulasi data, yaitu dengan cara mencocokkan kesesuaian semua data tersebut. 

Triangulasi data dapat diartikan sebagai teknik pengumpulan data yang 

menggabungkan berbagai teknik pengambilan data dan sumber data yang telah 

ada, baik sumber primer maupun sumber sekunder . Dengan teknik triangulasi ini, 

peneliti bisa menguji validitas data yang didapatkannya. Apabila didapatkan data/ 

informasi yang sama dari sumber-sumber yang berbeda dan waktu yang berbeda, 

maka data dapat dianggap valid. 

Analisis data yaitu proses mencari dan menyusun data yang diperoleh 

secara sistematis. Selama penanganan juga dilakukan observasi secara terus 

menerus. Data observasi yang diperoleh di setiap periode tertentu dianalisis, 

kemudian dinarasikan dengan disertai analisis yang logis. Hal ini terus dilakukan 

selama beberapa periode/fase hingga didapatkan adanya peningkatan membaca 

anak yang diteliti, baru kemudian ditarik kesimpulan penelitian. 

 

Hasil Penelitian dan Pembahasan 

Pada pembahasan hasil penelitian ini disajikan informasi dan data 

mengenai perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi atas hasil penanganan yang 

telah dilakukan dengan media pesc untuk meningkatkan kemampuan komunikasi 

pada siswa autis di KB Mekar Jaya. 

Berdasarkan penyebab-penyebab yang ditemukan, dipilihlah media pecs 

untuk menangani masalah komunikasi yang dialami Izza Ramadhani siswi autis di 

KB Mekar Jaya, kemudian disusun perencanaan penanganan dengan 

menggunakan komponen media pecs. Selain itu, juga dipersiapkan alat dan 

instrumen penelitian yang dibutuhkan, seperti jenis gambar pilihan, lembar 

pengamatan, lembar kerja siswa, dan lembar evaluasi. 

Begitu semua perencanaan dan persiapan selesai, maka penanganan kasus 

dimulai. Penanganan dilakukan melalui tiga fase, yakni fase I, II, dan III. Masing-

masing fase berlangsung selama delapan hari dengan rincian lima hari untuk 



bimbingan membaca dan menulis, dan tiga hari untuk evaluasi akhir fase tersebut. 

Penanganan dimulai pada tanggal 19 November 2012 hingga tanggal 28 

November 2012, serta dilakukan secara intensif, yakni setiap hari masuk sekolah 

selama kurang lebih 30 menit perharinya. Dari pelaksanaan penanganan ini 

diperoleh data dari lembar pengamatan dan lembar evaluasi untuk dianalisis 

perkembangan atau peningkatan yang terjadi. 

Seluruh fase telah dilaksanakan, baik untuk fase bimbingan maupun 

evaluasi. Nilai-nilai yang diperoleh anak dapat dirangkum dalam tabel-tabel 

berikut ini : 

Tabel Perolehan Nilai Hasil Evaluasi Seluruh Fase 

Bagian 1 : Membaca 

No Fase Nilai Akhir 

1 Pre-tes 67,5 

2 I 77,5 

3 II 87,5 

4 III 93,75 

 

Gambar  Diagram Perolehan Nilai Hasil Evaluasi Seluruh Fase 

Bagian 1 : Membaca 
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Tabel Perolehan Nilai Hasil Evaluasi Seluruh Fase 

 

No Fase Nilai Akhir 

1 Pre-tes 77,5 

2 I 80 

3 II 88,75 

4 III 95 

 

Tabel ini bila disajikan dalam bentuk diagram yakni : 

 

Gambar Diagram Perolehan Nilai Hasil Evaluasi Seluruh Fase 

Bagian 2 : Menulis 
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Mekar Jaya Bandardawung, Kecamatan Tawangmangu, Kabupaten 

Karanganyar tahun ajaran 2012/2013. Media pecs dipilih menjadi media 

pembelajaran proses komunikasi karena disesuaikan dengan kebutuhan 

kognisi dan sensor motorik peserta didik autis yang cenderung tertarik pada 

benda yang memiliki unsur meriah atau menyenangkan. Namun demikian, 

media pesc sangat dominan menjadi daya tarik, daya tangkap, dan konsentrasi 

anak autis yang terletak pada komposisi keterpaduan proses pembelajaran 

yang menyenagkan.  

Proses pembelajaran komunikasi melalui pemanfaatan media pecs 

bertujuan supaya konsentrasi peserta didik mampu berlatih berbicara dengan 

mengucapkan huruf vocal dan konsonan. Selain itu, guru memberikan arahan 

dan bimbingan pada setiap peserta didik secara individu ketika PBM 

komunikasi tersebut berlangsung. Hasil yang telah diperoleh menunjukkan 

bahwa selama kondisi awal penelitian sampai dengan tindakan fase ketiga 

terdapat peningkatan kemampuan proses komunikasi pada peserta didik autis 

meskipun ketuntasan belajar secara keseluruhan tidak mencapai 100%.  

Hal ini disebabkan adanya kesulitan yang ditemui dalarn penerapan 

media pecs pada PBM, yaitu terdapat peserta didik autis yang kurang mampu 

memahami dan mendengarkan guru sehingg bunyi yang dihasilkan menjadi 

tidak jelas. Guru memberikan cara lain untuk mengatasi hal tersebut dengan 

pelatihan bina wicara secara intensif melalui media pecs yang disesuaikan 

dengan kondisi dan kemampuan peserta didik autis. Cara tersebut mengajak 

peserta didik supaya saling konsentrasi terhadap salah satu jenis gambar yang 

ditunjukkan oleh guru, kemudian menganjurkan untuk membaca gerakan bibir 

guru lalu menirukannya sampai bisa dan terbentuk kata yang dimaksudkan 

sesuai gambar. Selain itu, cara seperti ini diupayakan setiap fase ada 

peningkatan sehingga dapat menyesuaikan dengan teman lain yang lebih dulu 



menguasai. Dengan demikian, media pecs mampu dimanfaatakan sebagai 

media pembelajaran untuk meningkatkan kemampuan proses komunikasi pada 

siswa autis di KB Mekar Jaya Bandardawung, Kecamatan Tawangmangu, 

Kabupaten Karanganyar tahun ajaran 2012/2013.   

 

Simpulan  

Penelitian pada peserta didik autis di kelas KB Mekar Jaya Bandardawung 

berhasil menjawab rumusan masalah yang dikemukan oleh peneliti. Berdasarkan 

survei awal diperoleh data mengenai kemampuan proses komunikasi setiap 

peserta didik autis. Penelitian yang terdiri dari tiga fase ini mengalami 

peningkatan baik proses maupun hasil pembelajaran yang dicapai. Berbagai 

kendala dalam pembelajaran juga sudah berhasil diatasi. Adapun kesimpulan yang 

dapat diambil dari penelitian ini sebagai berikut : 

a. Terjadi peningkatan kualitas proses pembelajaran komunikasi melalui media 

pecs. Peningkatan pembelajaran tersebut dapat ditunjukkan pada grafik berikut 

ini. Beberapa kendala yang dihadapi dalam upaya meningkatkan kemampuan 

komunikasi melalui media pecs dapat diatasi. Kendala tersebut terletak pada 

kurangnya pemahaman peserta didik autis terhadap materi PBM. 
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