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ABSTRAK 

Rahmahtrisilvia (2012): Pengaruh PECS (Picture Exchange Communication System) 
Terhadap Komunikasi Anak Autistik 

Salah satu pendekatan dalam pengembangan komunikai pada anak autistic adalah PECS 
(Picture Exchange Communication System). PECS (Picture &change Communication System) 
adalah suatu pendekatan untuk melatih komunikasi dengan menggunakan utist-simbol verbal. 
Siswa yang menggunakan PECS ini adalah mereka yang perkembangan bahasanya tidak 
menggembirakan dan mereka tidak memiliki kemauan untuk berkomunikasi dengan orang lain. 
Dalam perkembangan selanjutnya, penggunaan PECS telah meluas dapat digunakan untuk 
berbagai usia dan lebih diperdalam lagi. 

Penelitian ini bertujuan untuk melihat pengaruh PECS (picture exchange communication 
system) terhadap komunikasi anak utistic. Penelitian ini dilakukan di SLB Kota Padang yang 
menangai anak utistic 

Penelitian ini melalui dua tahapan, yaitu pra penelitian yaitu kegiatan pengumpulan data 
awal tentang kemampuan komunikasi anak autistic yang. diperoleh melalui observasi dan 
wawancara. Untuk mengumpulkan data ini menggunakan pedoman observasi dan pedoman 
wawancara. Data ini dijadikan base line dengan cara melakukan tes awdpretes dan akan 
dibandingkan dengan hasil intervensi nantinya. Tahap selanjutnya yaitu tahap penelitian, dirnana 
kegiatannya mencobakan pembelajaran komunikasi menggunakan PECS (picture exchange 
communication system), kemudian setelah penelitian hasilnya dibandingkan dengan kondisi 
awal, sehingga apakah hipotesis ditenLma atau c!ito!z!. 

Penelitian ini menggunakan metode eksperimen semu dengan model One group pretest 
posttest design yaitu eksperimen yang dilaksanakan pada satu kelompok saja tanpa kelompok 
pembanding. Dalam pelaksanaan terlebih dahulu dilakukan tes awal (01) kemudian diberi 
perlakuan (X) dan selanjutnya dilakukan pengukuran posttest (02).  Kemudian hasil pre test dan 
post test dibandingkan untuk mengetahui ada tidaknya hasil perlakuan (X) secara jelas. 

Dengan taraf signifikan 0,05 maka diperoleh Uhit (2) > Utab (0,047) dengan dernikian 
maka hipotesis penelitian diterima yaitu terdapat pengaruh yang signifikan penggunaan PECS 
(picture exchange communicafion system) dapat meningkatkan kemampuan komunikasi anak 
autistic". 

Dari Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa PECS dapat meningkatkan kemarnpuan 
komunikasi anak autistic. Peneliti menyarankan agar metode ini dapat dilakukan disekolah- 
sekolah autis dalarn rangka membantu mengembangkan komunjksi anak autistik 



Rahmahtrisilvia (2012): Pengaruh PECS (Piciure Exchange Communication System) 
Terhadap Komunikasi Anak Autistik 

Komunikasi merupakan sarana untuk te rjalinnya hubungan antar seseorang dengan orang 
lain, dengan adanya komunikasi maka terjadilah hubungan sosial, karena manusia itu adaiah 
makluk social, di antara yang satu dengan yang lainnya saling membutuhkan,sehingga 
te rjadinya interaksi yang timbal balik. Anak autistik mengalami kesulitan dalarn berkomunikasi 
karena mereka mengalami hambatan dalam perkembangan bahasanya, sedangkan bahasa 
merupakan media utama dalam komunikasi. Salah satu pendekatan dalam pengembangan 
komunikasi pada anak autistic adalah PECS (Picture Exchange Communication System). PECS 
(Picture Exchange Communication System). Diharapkan PECS dapat membantu meningkatkan 
komunikasi anak autistic. Tujuan penelitian ini ingin melihat pengaruh PECS terhadap 
peningkatan komunikasi anak autistic. 

Anak autistic adalah anak yang mengalami gangguan sebagai ketidakmampuan untuk 
berinteraksi dengan orang lain, gangguan berbahasa yang ditunjukkan dengan penguasaan yang 
tertunda, echolalia, pembalikan kalimat, adanya aktifitas bermain yang repetitif dan stereotipik, 
rute ingatan yang kuat, dan keinginan obsesif untuk mempertahankan keteraturan di dalam 
lingkunganya yang terlihat sebelum usia 3 tahun. PECS (Picture Exchange Communication 
System) adalah suatu pendekatan untuk melatih komunikasi dengan menggunakan sirnbol-simbol 
verbal. Material yang digunakan dalam PECS cukup murah. Simbo! atau g m b a r  dapat diperoleh 
dengan cara menggambar sendiri, dari majalah atau koran, foto, atau gambar dari komputer (clip 
art atau dari internet). Bisa juga menggunakan material resmi PECS yang diterbitkan oleh 
Pyramid Educational Consultants. Inc. Gambar-gambar atau simbol itu dibentuk kartu kemudian 
dilaminating agar awet dan di belakang gambar itu dipasang pengait (velcro) atau double tape 
agar bisa dipasang atau digantung pada berbagai media. Sebelum anak menggunakan PECS 
terlebih dahulu lakukan asesmen. Asesmen yang dimaksud disini adalah untuk mengetahui pada 
level mana anak dapat memahami gambar yang digunakan, apakah gambar hasil potret, lukisan, 
atau yang lainnya. Gambar dicobakan kepada anak dari mulai gambar yang paling mudah sampai 
yang peling sulit. Setelah diperoleh hasil asesmen selanjutnya anak mulai masuk pada penerapan 
PECS. Dalam pelaksanaan PECS ini, anak dibimbing oleh dua orang guru atau pembimbing. 
Salah satunya sebagai pembimbinglguru utama, satunya lagi sebagai asisten. Posisi guru utarna 
berhadapan dengan anak, sedangkan asisten berada dibe!akang dekat anak. Guru utarna bertugas 
sebagai pembimbing untuk mengajarkan dan melaktkan penukaran gambarherkomunikasi 
dengan anak. Asisten bertugas untuk memberikan bantuan (prompting) kepada anak clan 
membantu guru utama menciptakan lingkungan belajar yang kondusif PECS dilakukan sesuai 
dengan tahapannya, tahap berikut bisa dilalui jika tahap sebelurnnya sudah dikuasai. 

Hasil dari penelitian ini diharapkan mampu menjadi dasar pengembangan pengetahuan 
dalam bentuk publikasi tentang cara pengembangan bahasa pada anak autistic melalui PECS 
(picture exchange communication system). Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi 
acuan untuk mengembangkan suatu model pembelajaran dalarn pengembangan komunikasi anak 
autistik . 

Penelitian ini merupakan jenis penelitian ekperimen semu (Quasi Ekperimen-Research). 
Desain penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah rancangan kelompok tunggal (one 



group pretest posstest design), artinya penelitian yang dilaksanakan pada suatu kelompok tanpa 
menggunakan kelompok pembanding, subjek dikenai perlakuan untuk jangka waktu tertentu, 
pengukuran dilakukan sebelum dan sesudah perlakuan diberikan., dan pengaruh perlakuan 
diukur dari perbedaan antara pengukuran awal (TI) dan pengukuran akhir (T2). Subjek dalam 
penelitian ini adalah beberapa anak autistik di SLB YPPA Padang yang perkembangan 
komunikasinya kurang mcnggcmbirakan, mereka berjumlah empat orang. Uji statistika yang 
digunakan dalsm penelitian ini adalah Uji U Mann Withney. Dengan criteria pengljian. Ha 
diterinla jika U hitung > U tabel pada taraf signifikan 0,005, Ho ditolak jika U hitung 5 'J table. 

Dari hasil penelitian diperoleh dengan taraf signifikan 0,05 Uhit (2) > Utab (0,047) 
dengan demikian maka hipotesis penelitian diterima yaitu terdapat pengaruh yang signifikan 
penggunaan PECS ('picture exchange communication system) dalam meningkatkan kemampuan 
komunikasi anak autistic". 

Dengan hasil penelitian diatas dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh penggunaan 
PECS dalam meningkatkan komunikasi anak autistic dan disarm kepada guru anak autistic agar 
dapat menggunakan PECS ini dalam pembelajaran komunikasi anak autistic. 
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BAB I 

PENDAHIJ1.I JAN 

A. LATAR BELAKANG 

Komunikasi merupakan sarana untuk tejalinnya hubungan antar seseorang 

dengan orang lain, dengan adanya komunikasi maka tejadilah hubungan sosial, karena 

manusia itu adalah makluk social, di antara yang satu dengan yang lainnya saling 

membutuhkan,sehingga terjadinya interaksi yang timbal balik. 

Dalam interaksi tentunya tejadi proses komunikasi, dimana komunikasi itu 

tidak terlepas dari tujuan, topik atau pokok bahasan. Komunikasi akan be jalan dengan baik 

apabila ditunjang dengan alat atau media sebagai sarana penyaluran informasi atau berita. 

Dalarn kenyataannya bahwa proses komunikasi itu tidak selamanya lancar , ha1 tejadi 

dikarenakan kurangnya memperhatikan unsur-unsur yang mestinya ada dalam proses 

komunikasi. Komunikasi itu perlu memperhatikan unsur-unsur yang berkaitan dengan 

proses komunikasi yaitu komunikator dan komunikan, dengan memperhatikan kedua unsur 

tersebut maka diperkirakan komunikasi akan be jalan dengan lancar. 

Pendidikan merupakan suatu aspek kehidupan yang sangat mendasar bagi 

pembangunan bangsa suatu negara. Dalam penyelenggaraan pendidikan di sekolah yang 

melibatkan guru sebagai pendidik dan siswa sebagai peserta didik, diwujudkan dengan 

adanya interaksi belajar mengajar atau proses pembelajaran. Dalarn konteks 

penyelenggaraan ini, guru dengan sadai inerencanakan kegiatan pengajarannya secara 

sistematis dan berpedoman pada seperangkatn aturan dan rencana tentang pendidikan yang 

dikemas dalarn bentuk kurikulum. Untuk penyampaian pembelajaran ini maka harus ada 



interaksi antara guru dan peserta didik, keterlibatan mereka dalam pembelajaran diwujudkan 

dalam bentuk komunikasi timbal balik sehingga tujuan dari pembelajaran dapat tercapai 

dengan baik. 

Pendidikan addah hmci masa depan bagi setiap individu tak terkecuali anak 

autistik yang mana mereka memiliki berbagai gangguan, yang sering menyebabkan kendala 

bagi mereka dalarn belajar. Kebanyakan orang berkomunikasi dengan anak autistik secara 

verbal, dimana mereka hanya mengucapkan instruksi tanpa bantuan apapun. Hal tersebut 

bisa juga terjadi dalarn proses belajar mengajar, dimana para pengajar cenderung 

menjelaskan dengan menguraikan secara verbal. Keadaan ini menimbulkan hambatan yang 

membuat anak menjadi frustasi dan memungkinkan munculnya perilaku negatif. 

Anak autistik mengalami kesulitan dalam berkomunikasi karena mereka 

mengalami hambatsin da!zm perkembmgzr bzh,zsmya (Wi!!ia.tws dm Wright, 2004). 

Sedangkan bahasa merupakan media utama dalam komunikasi. Jadi apabila perkembangan 

bahasa mengalami hambatan, maka kemampuan komunikasipun akan terhambat. Selain 

dipengaruhi oleh masalah perkembangan bahasa, kemampuan komunikasi juga dipengaruhi 

oleh sistem biologis dan syaraf, pemahaman (kemampuan kognitif), dan kemampuan sosial 

(Sunardi dan Sunaryo, 2006:184). Oleh karena itu, terjadinya ketidakmatangan atau adanya 

gangguan dalarn aspek-aspek tersebut cenderung menghambat perkembangan kemampuan 

komuni kasi. 

Berdasarkan kondisi tersebut di atas banyak orangtua anak autistik sangat cernas 

dengan perkembangan kemampuan komunikasi anaknya. Karena itu, para orangtua berusaha 

untuk mengembangkan kemampuan komunikasi dengan melatih anak untuk berbicara. 

Padahal melatih berbicara saja belurn tentu tepat, karena hanya melatih berbicara berarti 



hanya melatih salah satu aspek saja dari komunikasi. Dengan menuntut anak untuk bicara 

lancar akan membuatnya semakin tegang dan ketegangan itu mengharnbatnya untuk berpikir 

leluasa (Sjah dan Fadhilah, 2003:213). 

Tuntutan agar anak autistik terus dilatih bicara lancar tidak hanya muncul dari 

orangtua saja tapi datang juga dari para pendidiklguru. Para guru menuntut anak autistik 

berbicara lancar karena berkaitan dengan kepentingan program pembelajaran, diantaranya 

diharapkan setidaknya anak autistik mampu menjawab secara lisan pertanyaan-pertanyaan 

sederhana. Memang benar kemampuan bicara penting dalm pembelajaran, namun 

sesungguhnya yang lebih penting adalah pemahaman terhadap bahasa dan kemampuan 

untuk berkomunikasi dua arah (Sjah, dan Fadhilah, 2003 :2 1 3). 

Semua pihak (orangtua dan guru) harus menyadari bahwa yang harus ditekankan 

adalah kemampuan berkomt~nikasi tida!! hmya b i c ~ q   pi sezw apek kcmunikzsi. 

Dengan pemikiran seperti itu maka kita bisa melakukan berbagai ha1 untuk mengembangkan 

kemampuan komunikasi anak autistik. Kita bisa mengembangkan kemampuan komunikasi 

anak autistik karena sesungguhnya mereka masih memiliki potensi untuk berkomunikasi, 

misalnya dengan gerak tubuh atau dengan visualnya (Williams dan Wright, 2004). 

Hal serupa juga terjadi di SLB YPPA yang mayoritas peserta didiknya adalah 

anak autistic. Penekanan komunikasi secara verbal mempakan target awal pada setiap anak, 

karna dianggap bahwa setiap anak hams bisa verbal tanpa mempertimbangkan bahwa 

komunikasi itu tidak hanya verbal saja. Untuk itu perlu dipikirkan pula berbagai pendekatan, 

metode atau media yang dapat membantu mengembangkan kemampuan komunjkasi anak 

autisik. agar potensi yang mereka miliki akan berkembang sesuai dengan kebutuhan dan 

kemampuannya. 



Salah satu pendekatan dalam pengembangan komunikai pada anak autistic 

adalah PECS (Picture Exchange Communication System). PECS (Picture Exchange 

Communication System) adalah suatu pendekatan untuk melatih komunikasi dengan 

menggunakan simbol-simhl verbal (Bondy dan Frost, 1994:2). PECS dirancang oleh 

Andrew Bondy dan Lori Frost pada tahun 1985 dan mulai dipublikasikan pada tahun 1994 

di Arnerika Serikat. Awalnya PECS ini digunakan untuk siswa-siswa pra sekolah yang 

mengalami autis dan kelainan lainnya yang berkaitan dengan gangguan komunikasi. Siswa 

yang menggunakan PECS ini adalah mereka yang perkembangan bahasanya tidak 

menggembirakan dan mereka tidak rnemiliki kemauan untuk berkomunikasi dengan orang 

lain. Dalam perkembangan selanjutnya, penggunaan PECS telah meluas dapat digunakan 

untuk berbagai usia dan lebih diperdalam lagi. 

Dengan rnengguna!!an_ PECS bu!km ber2j.i menyerzh bdnva zqz! ti&!! z!zq 

bicara, tetapi dengan adanya bantuan gambar-gambar atau simbol-simbol maka pemahaman, 

pada tahap awalnya anak diperkenalkan dengan simbol-simbol non verbal. 

Analisis kondisi lapangan 4 orang peserta didik di SLB YPPA adalah mereka 

bermasalah dalam komunikasi,dimana ke empat anak ini belum marnpu berkomw~ikasi 

dengan orang lain baik dengan guru,orang tua atau dengan teman-temannya. Berdasarkm 

pertimbangan dan informasi tersebut, peneliti merasa perlu melakukan penelitian mengenai 

"pengaruh PECS (picture exchange communication system) terhadap komunikasi anak 

autistic" 



B. PERUMUSAN MASALAH 

Rurnusan rnasalah dari penelitian ini adalah "Apakah pengaruh PECS (picture 

exchange cnmmilnicntion system) terhadap komunikasi anak autistic"? 

Pertanyaan penelitian ini adalah "Apakah Ada pengaruh PECS (picture exchange 

communication system) terhadap komunikasi anak autistic"? 

Hipotesis penelitian ini adalah" terdapat pengaruh yang signifikan penggunaan 

PECS (picture exchange communication system) dapat meningkatkan kemarnpuan 

komunikasi anak autistic" 



BAB I1 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. PENGERTIAN ANAK AUTISTIK 

Istilah autistik pertama kali diperkenalkan oleh Leo Kanner pada tahun 1943 

(Handoyo, 2004). Saat itu Leo Kanner (1943) mendeskripsikan gangguan ini sebagai 

ketidakmarnpuan untuk berinteraksi dengan orang lain, gangguan berbahasa yang 

ditunjukkan dengan penguas&m yang tertunda, echolalia, pembalikan kalimat, adanya 

aktifitas bermain yang repetitif dan stereotipik, rute ingatan yang kuat, dan keinginan 

obsesif untuk mempertahankan keteraturan di dalam lingkunganya. 

Dari deskripsi tersebut muncullah istilah autisme. Istilah autisme itu sendiri berasal 

dari kata "auto" yang berarti sendiri (Handoyo; 2004:12). Jadi anak autistik seakan-akan 

hidup di dunianya sendiri. Mereka cenderung menarik diri dari lingkungannya dan asyik 

bermain sendiri. Untuk mengartikan autisme hanya sebagai anak yang menyisihkan diri atau 

menyendiri bukanlah definisi yang terbaik (Peeters, 20045) dan kondisi itu belum cukup 

untuk menentukan seorang anak termasuk kategori autisme. Kesulitan yang terjadi pada 

anak autis sebenarnya jauh lebih besar daripada sekedar karakteristik menarik din. Perlu ada 

suatu ketentuan atau kriteria yang dapat menjelaskan siapakah anak autis itu, agar 

masyarakat, secara has,  tidak terjebak dengan makna harfiahnya saja. Di bawah ini akan 

dijelaskan berbagai kriteria untuk mendefinisikan anak autis. 



Seorang anak dapat dikatakan termasuk autisme, bila ia memiliki hambatan 

perkembangan dalam tiga aspek, yakni harnbatan dalam interaksi sosial-emosional, dalarn 

komunikasi tirnbal balik, dm minat yang terbatas disertai gerakan-gerakan berulang tanpa 

tujw-n, gejda-gejala tersebut sudah terlihat sebelum usia 3 tahun (Puspo~egoro, 2003). 

Ketiga aspek tersebut harus dipenuhi dan harus secara ketat dalam penerapannya, agar tidak 

sembarangan dalam menentukan apakah seorang anak itu termasuk kategori anak autis atau 

bukan. 

Pada dasarnya gangguan autisme tergolong dalam gangguan perkembangan 

pervasive, namun bukan satu-satunya golongan yang termasuk dalam gangguan 

perkembangan perpasif (Pervasive Developmental Disorder). Namun dalam kenyataannya 

hampir keseluruhan golongan gangguan perkembangan perpasif disebut oleh para orangtua 

atau masyarakat sebagai Autisme. Padahal di dalam gangguan perkembangan pervasive 

meski sama-sama ditandai dengan gangguan dalam beberapa area perkembangan seperti 

kemampuan interaksi sosial, komunikasi serta munculnya perilaku stereotipe, namun terdapat 

beberapa perbedaan antar golongan gangguan autisme (Autistic Spectrum Disorder) dengan 

gangguan Rett (Rett's Disorder), gangguan disintegratif masa anak (Childhood 

Disintegrative Disorder) dan gangguan Asperger (Asperger 's Disorder). 

Gangguan autisme berbeda dengan gangguan Rett dalam rasio jenis ~e iamin  

penderita dan pola berkembangnya hambatan. Gangguan Rett hanya dijumpai pada wanita 

sementara gangguan autisme lebih banyak dijurnpai pada pria dibanding wanita dengan ratio 

5 : l .  Selanjutnya pada sindroma Rett dijurnpai pola perkembaiigan gmgguar! yang 

disebabkan perlambatan perturnbuhan kepala (head ~ o w r h  deceleration), hilangnya 

kemampuan keterampilan tangan dan munculnya hambatan koordinasi gerak. Pada masa 



prasekolah, sama seperti penderita autisme, anak dengan gangguan Rett mengalami kesulitan 

dalam interaksi sosialnya. 

Selain itu gangguan autisme berbeda dari gangguan disintegratif masa anak, 

hususnya dalam ha1 pola kemunduran perkembangan. Pada gangguru? disintegratif, 

kemunduran (regresi) tejadi setelah perkembangan yang normal selama minimal 2 tahun 

sementara pada gangguan autisme abnormalitas sudah muncul sejak tahun pertama kelahiran. 

Selanjutnya, gangguan autistme dapat dibedakan dengan gangguan Asperger karena 

pada penyandang asperger tidak te jadi keterlambatan bicara. Penyandang Asperger sering 

juga disebut dengan istilah " High Function Autism ", selain karena kemampuan komunikasi 

mereka yang cukup normal juga disertai dengan kemampuan kognisi yang memadai. 

Ketentuan yang lebih terperinci lagi dan yang paling sering digunakan adalah yang 

didefinisikan oleh World Health Organizatioan (WHO), yang terdapat dalam ICD-10 

(International Classification of Disease) edisi ke 10 (WHO, 1987 dalam Handoyo, 2003:27; 

Peeters, 2004: 1) dan the DSM-IV (Diagnostic Statistical Manual, edisi ke 4) dikembangkan 

oleh American Psychiatric Association (APA, 1994 dalam Peeters, 2004: 1). Sementara itu 

kriteria dari DSM-IV (APA, 1994 dalam Peeters, 2004: 1) sebagai berikut: 

A. Terdapat paling sedikit enam pokok dari kelompok 1, 2, dan 3 yang iiieliputi paling 

sedikit dua pokok dari kelompok 1, paling sedikit satu pokok dari kelompok 2 dan 

paling sedikit satu pokok dari kelompok 3. 

1. Gangguan kualitatif dalam interaksi sosial yang ditunjukkan oleh p a l i ~ ~ g  sedikit dua di 

antara yang berikut: 



a. Ciri gangguan yang jelas dalarn penggunaan berbagai perilaku non verbal (bukan 

lisan) seperti kontak mata, ekspresi wajah, gestur, dan gerak isyarat untuk 

melakukan interaksi sosial. 

b. Ketidakrnampuan mengembangkan hubungan pertemanan sebaya yang sesuai 

dengan tingkat perkembangannya. 

c. Ketidakmampuan turut merasakan kegembiraan orang lain. 

d. Kekurangmampuan dalam berhubungan emosional secara timbal balik dengan 

orang lain. 

2. Gangguan kualitati f dalarn berkomunikasi yang di tunjukkan oleh paling sedikit salah 

satu dari yang berikut: 

a. Keter!ar17batm 2t;L~? keklxz~gm secara m e ~ y e ! ~ t h  b2!21~?: berSx!!asa !ism (tic!& 

disertai usaha untuk mengimbanginya dengan penggunaan gestur atau mimik 

muka sebagai cara altematif dalam berkomunikasi). 

b. Ciri gangguan yang jelas pada kemampuan untuk memulai atau melanjutkan 

pembicaraan dengan orang lain meskipun dalam percakapan sederhana. 

c. Penggunaan bahasa yang repetitif (diulang-ulang) atau stereotip (meniru-niru) 

atau bersifat idiosinkratik (aneh). 

d. Kurang beragamnya spontanitas dalarn permainan pura-pura atau meniru orang 

lain yang sesuai dengan tingkat perkembangannya. 

3. Pola minat perilaku yang terbatas, repetitif, dan stereotip sepeni yang ditunjukkan 

oleh paling tidak satu dari yang berikut ini: 



a. Meliputi satu keasyikan dengan satu atau lebih pola minat yang terbatas atau 

stereotip yang bersifat abnormal baik dalarn intensitas maupun fokus. 

b. Kepatuhan yang tampaknya didorong oleh rutinitas atau ritual spesifik (kebiasaan 

tertentu) yang nonfungsional (tidak berhuhungar, dengan hngsi). 

c. Perilaku gerakan stereotip dan repetitif (seperti terus-menerus membuka-tutup 

genggarnan, memuntir jari atau tangan atau menggerakkan tubuh dengan cara 

yang kompleks. 

d. Keasyikan yang terus-menerus terhadap bagian-bagian dari sebuah benda. 

B. Perkembangan abnormal atau terganggu pada usia 3 tahun seperti yang ditunjukkan oleh 

keterlambatan atau hngsi yang abnormal pada paling sedikit satu dari bidang-bidang 

berikut ini: (1)  interaksi sosial, bahasa yang digunakan dalarn perkembangan sosial, (2) 

bahasa yag digunakan dalam komunikasi sosial, atau (3) permainan simbolik atau 

imajinatif. 

C. Sebaiknya tidak disebut dengan istilah Gangguan Rett, Gangguan Integratif Kanak- 

kanak, atau Sindrom Asperger. 

B. KOMUNIKASI PADA ANAK AUTISTIK 

1. Pengertian Kornunikasi 

Komunikasi adalah proses transaksional, econdin~(member ransangan) deconding 

(menerima dan member tanggapan). komunikasi merupakan proses yang dinamis di 

dalamya terjadi proses enkoding dari penyampi pesai~ dm dekoding dari penerima 

pesan, te jadi pertukaran iformasi, penyampaian perasaan (melibatkan emosi), ada tujuan- 

tujuan tertentu serta ada penyampaian ide. Dari pengertian komunikasi tersebut dapat 



dikatakan bahwa komunikasi itu selalu melibatkan dua individu atau lebih dan yang 

terpenting adalah keinginan, maksud, pesan atau tujuan pengirim pesan dapat diterima 

dan dipahami oleh penerima pesan. Komunikasi menjadi aspek penting untuk 

mengekspresikan perasaan, gagasan, keinginw, d m  kebutuhan-kebutuhan. 

Komunikasi secara terminoligis berarti penyampaian suatu pernyataan oleh 

seseorang pada orang lain sebagai konsekuensi dari hubungan sosial (Sunardi dan 

Sunaryo, 2006: 174). Pengertian komunikasi disini lebih menekankan komunikasi sebagai 

alat hubungan sosial sebagai konsekuensi dari manusia sebagai makhluk sosial. Sehingga 

untuk menjalankan perannya sebagai makhluk sosial manusia harus berkomunikasi. 

2. Perkembangan Komunikasi Anak Autistik 

Menurut Sussman (1 999) komunikasi berkembang melalui empat tahapan: 

a. The own agenda stage 

Pada tahap ini anak lebih suka bemain sendiri dan tampaknya tidak tertarik pada 

orang-orang di sekitarnya. Anak belum tahu bahwa dengan komunikasi ia dapat 

mempengmhi orang lain. Untuk mengetahui keinginannya, kita harus 

memperhatikan gerak tubuh dan ekspresi wajah anak. Seringkali anak mengambil 

sendiri benda-benda yang diinginkannya. 

b. The requester stage 

Anak mulai menyadari bahwa tingkah lakunya dapat memper~garuhi orang di 

sekitarnya.. bila menginginkan sesuatu, anak biaanya menarik tangan kita dan 



mengarahkannya ke benda yang diinginkan. Sebagian anak telah mampu mengulangi 

kak-kata atau suara tetapi bukan untuk berkomunikasi melainkan untuk 

menenangkan dirinya. Anak juga mulai bisa mengikuti perintah sederhana tapi 

responnya belum konsisten. 

c. The early communication stage 

Anak telah menyadari bahwa ia bisa menggunakan satu bentuk komunikasi tertentu 

secara knsisten pada situasi khusus. Namun dernikian, inisiatif berkomunikasi masih 

terbatas pada pemenuhan kebutuhannya. Anak mulai memahami isyarat 

visual/gambar komunikasi dan memahami kalimat-kalimat sederhana yang kita 

ucapkan. Bila terlihat perkembangan bahwa anak mulai memanggil narna, menunjuk 

sesuatu yang diinginkan, atau m e ! z ! s ~ ! z ~  !confa! 11?5!?2 ~~tu!! r?..enaik perhztim, mzkz 

berarti anak sudah siap untukrnelakukan komunikasi dua arah. 

d. The partner stage 

Tahap ini merupakan fase yang paling efektif. Bila kemampuan bicara anak baik, ia 

akm mampu melakukan percakapan sederhana. Anak juga dapat diminta untuk 

menceritakan pengalamannya, ':einginannya yang belum terpenuhi dan 

mengekspresikan perasaanya. Namun demikian, biasanya anak masih terpaku pada 

kalimat-kalimat yang telah dihapalkan dan sulit menemukan topik pembicaraan yang 

tepat pada situasi baru. Bagi anak-anak yang masih mengalami kesulitan untuk 

berbiara, komunikasi dapat dilakukan dengan menggunakan rangkaian gambar atau 

menyusun kartu-kartu bertulisan. 



Masalah bahasa dan komunikasi pada anak autistic adalah: 

Perkembangan bahasa larnbat atau sarna sekali tidak ada. 

Senang meniru atau membeo (ekolalia). 

Anak tarnpak seperti tuli, sulit bicara atau pernah berbicara tapi kemudian sirna. 

Kadang kata-kata yg digunakan tdk sesuai artinya. 

Mengoceh tanpa arti berulang-ulang, dgn bahasa yg tdk dpt dimengerti orang lain. 

Bicara tdk dipakai utk alat komunikasi. 

Bila senang meniru, dpt hapal betul kata-kata atau nyanyian tanpa mengerti 

artinya. 

Sebagian dari anak ini tdk berbicara (non verbal) atau sedikit berbicara sampai 

usia dewasa. 

Ada penyimpangan bunyi, suku kata dan kata 

Perbendaharaan kata-kata sangat terbatas 



Menurut Theo Peeters (2004) perkembangan bahasa dan komunikasi pada anak 

aulislic; aclalah sebagai berikut: 

Perkembangan Bahasa Anak Autistik 
I Usia I Perkembangan 

dalam 
bulan 
6 Tangisan sulit dipaharni 

L 

8 

Biasanya kurang dari 15 kata 
Kata-kata muncul, kemudian hilang 
Bahasa tubuh tidak berkembang; sedikit menunjuk pada benda 

Ocehan terbatas atau tidak normal (misalnya menjerit atau berciut) 
Tidak ada peniruan bunyi, bahasa tubuh, ekspresi 

12 

Kombinasi kata-kata jarang 
Mungkin ada kalimat-kalimat yang bersifat echo, tapi tidak ada 
Penggunaan bahasa yang kreatif 
Ritme, tekanan atau penekanan suara yang aneh 
Artikulasi yang sangat rendah separuh dari anak-anak normal 
Separuhnya atau lebih tanpa ucapan-ucapan yang bermakna 
Menarik tangan orang tua dan membawanya ke suatu obyek 
Pergi ke tempat yang sudah biasa dan menunggu untuk mendapatkan 
sesuatu 

Kata-kata muncul tapi tidak bermakna 
Sering menangis keras-keras; tetap sulit untuk dipaharni 

Sebagian kt -3 bisa rnengkombinasikan dua atau tiga kata secara kreatif 
Ekolali maslh ada; mungkin digunakan secara komunikatif 
Meniru iklan TV 
Membuat permintaan. 



Bagi penyandang autisme, ada beberapa gaya belajar yang dominan pada diri mereka 

(Sussman, 1999) yaitu : 

a. Rote learner 

Anak yang memakai gaya belajar ini, cenderung menghafalkan informasi apa adanya. 

tanpa memahami arti simbol yang mereka hafalkan itu. Contoh: anak dapat mengucapkan 

huruf dengan baik secara urut (atau melengkapi urutan abjad yang tak lengkap), tetapi 

sesungguhnya tidak tahu bahwa huruf itu bila digabung dengan huruf lain akan menjadi 

kata yang mengandung makna, atau anak yang dapat menghafalkan angka, tetapi anak 

tidak tahu bahwa simbol itu mewakili sejumlah benda. 

b. Gestalt learner 

Bila anak menghafalkan kalimat-kaiimat secara utuh tanpa mengerti arti kata per kata 

yang terdapat pada kalimat tersebut, anak cer?$enmg he!zjar menggunakm gay2 geslal' 

(melihat sesuatu secara global). Berbeda dengan anak non-autistik yang belajar bicara 

justru mulai dari kata per kata, anak autistik dengan gaya gestalt akan belajar bicara 

dengan mengulangi seluruh kalimat. Ia ingat seluruh kejadian, tetapi sulit memilah mana 

yang penting dan mana yang tidak. la mungkin akan sulit menjawab pertanyaan tentang 

salah satu detil. Misalnya, Anda benkan mainan karet yang biasanya dimainkan sambil 

mandi dan menptakan "letakkan di air", ia akan dapat melakukannya. Tetapi bila Anda 

berikan mainan yang sama lalu mengatakan "letakkan di rak mainan", ia akan tetap 

meletakkamya di air. Ia tidak paham makna kata 'letakkan' tetapi hanya mengasosiasikan 

seluruh kalimat dengan kebiasaannya saja. Berbeda dengan anak non autistik yang belajar 

bicara justru mulai dari kata per kata, anak autistik dengan gaya gesfalf akan belajar 

bicara dengan mengulangi seluruh kalimat. Ia ingat seluruh kejadian, tetapi sulit memilah 



mana yang penting dan mana yang tidak. Ia mungkin akan sulit menjawab pertanyaan 

tentang salah satu detil. 

c. Visual learner 

Anak dengan gpya belajar 'visual' senang melihat-lihat buku atau garnbar atau menontcr? 

TV dan urnurnnya lebih mudah mencema informasi yang dapat mereka lihat, daripada 

yang hanya dapat mereka dengar. Berhubung penglihatan adalah indra terkuat mereka, 

tidak heran banyak anak autistik sangat menyukai TV/ VCD / garnbar. 

d. Hands-on Iearner 

Anak yang belajar dengan gaya ini, senang mencoba-coba dan biasanya mendapatkan 

pengetahuan melalui pengalamannya. Mulanya ia mungkin tidak tahu apa arti kata 'buka' 

tetapi sesudah kita letakkan tangannya di pegangan pintu dan membantu tangannya 

membuka sambil kita katakan %aka1, ia segerz tnhu bz!w2 hi12 kta 'S1d.a' be:art.ti 

ia ke pintu dan membuka pintu itu. Anak-anak ini urnurnnya senang menekan-nekan 

tombol, membongkar mainan dsb. 

e. A uditory learner 

Anak dengan gaya belajar ini senang bicara dan mendengarkan orang lain bicara. la 

mendapatkan informasi melalui pendengarannya. Jarang sekali anak autistik bergantung 

sepenuhrya pada gaya ini dan biasanya menggabungkannya dengan gaya lain. 

C.  PECS BAG1 ANAK AUTISTIK 

1 .  Pengertian PECS 

PECS (Picture Exchange Communication System) adalah suatu pendekatan untuk 

melatih komunikasi dengan menggunakan simbol-simbol verbal (Bondy dan Frost, 1994:2). 



PECS dirancang oleh Andrew Bondy dan Lori Frost pada tahun 1985 dan mulai 

dipublikasikan pada tahun 1994 di Amerika Serikat. Awalnya PECS ini digunakan untuk 

siswa-siswa pra sekolah yang mengalami autisme dan kelainaq l a i ~ y a  yang berkaitan 

dengan gangguan kornunikasi. Siswa yang menggunakan PECS ini adalah mereka yang 

perkembangan bahasanya tidak menggembirakan dan mereka tidak memiliki kemauan untuk 

berkomunikasi dengan orang lain. Dalam perkembangan selanjutnya, penggunaan PECS 

telah meluas dapat digunakan untuk berbagai usia dan lebih diperdalam lagi. 

Dengan menggunakan PECS bukan berarti menyerah bahwa anak tidak akan bicara, 

tetapi dengan adanya bantuan gambar-gambar atau simbol-simbol maka pemahaman 

terhadap bahasa yang disampaikan secara verbal dapat dipaharni secara jelas. Memang, pada 

tahap awalnya anak diperkenalkan dengan simbol-simbol non verbal. Namun pada fase akhir 

dalam penggunaan PECS ini, anak dimotivasi untuk berbicara. Meskipun PECS bukanlah 

program untuk mengajarkan anak autis cara berbicara, pada akhirnya mendorong mereka 

untuk berbicara. 

2. Menyiapkan Material @ahan-bahan) yang Digunakan 

Material yang digunakan dalam PECS cukup murah. Simbol atau gambar dapat diperoleh 

dengan cara menggambar sendiri, dari majalah atau koran, foto, atau gambar dari komputer 

(clip art atau dari internet). Bisa juga menggunakan material resmi PECS yang diterbitkan 

oleh Pyramid Educational Consultants. Inc. Gambar-gambar atau simbol itu dibentuk kartu 

kemudian dilaminating agar awet dan di belakang gambar itu dipasang pengait (velcroj atau 

double tape agar bisa dipasang atau digantung pada berbagai media. Untuk menyimpan kartu 

gambar diperlukan file. Dibawah ini sebagian contoh gambar yang dapat di gunakan: 



Gambar 2.1 

Contoh gambar PECS 1 

Gambar-gambar dan simbol dikelompokkan d m  disusun dari yang paling mudah sampai 

yang paling sulit. Gambar dan simbol dapat dikelompokkan berdasarkan beberapa kategori, 

misalnya: Orang dan jenis kelamin, profesi, kata benda, kata ke rja, kata siifat, kata depan. 

binatang, bagian tubuh, pakaian d m  perlengkapannya, jenis pekerjaan, rumah dan 

perlengkapannya, makanan, perlengkapan masak, transportasi, tempat-tempat urnurn, 

waktu dan cuaca, disusun dari yang paling mudah sampai yang paling sulit contohnya: 



TINGKAT YANG PALING MUDAH 

SAMPAl YANG SULlT 

OBJEK: kongkrit atau 

miniaturnya 

gambar objek diperoleh dari 
majalah, foto sendiri, atau dari 

GAMBAR HASlL LUKIS: i 
Misalnya clip art, menggambar 

sendiri 
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Gambar 2.2 

Urutan tingkatan garnbar dalam PECS 

Susunan tingkat kesultan gambar ini dapat menentukan pada level mana anak dapat mulai 

diajarkan pertukaran gambar. Urutan levelnya sebagaimana urutan earnbar di atas. 

Mengenai ukuran gambar atau simbol yang digunakan oleh setiap anak akan berbeda 

tergantung kepada kemampuan menggenggam, visual dan kognitif anak. Untuk tahap awal 

biasanya berukuran besar (10 cm x 15 cm). Ukuran itu kemudian diperkecil seiring dengan 

pemahaman serta penguasaan kosa kata dan anak sudah terbiasa dengan pertukaran kartu 

gambar ini. 

3. Asesmen 

Asesmen yang dimaksud disini adalah untuk mengetahui pada level mana anak dapat 

memahami gambar yang digunakan, apakah gambar hasil potret, lukisan, atau yang lainnya. 

Garnbar dicobakan kepada anak dari mulai gambar yang paling mudah sampai yang peling 

sulit. Urutannya seperti gambar pada halaman sebelum ini. 

1-angkah asesmennya dapat mengikuti contoh berikut ini: 

a. Pilihlah dua atau lebih objek yang sudah dikenal oleh anak, sering digunakannya, dan ia 

menyukainya. 

Buatlah simbol atau gambar dari objek tersebut. bisa foto objek itu. gambar hasil lukis. 

gambar hitam putih, jika anak sudah bisa membaca buatlah nama objek itu pada kartu 

kata. 



b. Dimulai dari level yang paling mudah, yaitu objek kongknt. Simpanlah objek itu di 

depan anak. Tanyakan kepada anak "Apa yang kamu inginkan?". Yerhatikan apa yang 

dipilih oleh anak. 

c. Setelah anak memilih salah satu objek tersebut, simpanlah sernus objek itu kemudian 

semua objek kongkrit tadi diganti dengan fotonya. 

d. Mintalah anak untuk memilih foto tersebut. Jika jawaban anak sesuai dengan pilihan 

benda kongkritnya berilah penguatan. Jika masih salah ulangi dengan langkah d dan e. 

e. Jika pada level itu anak sudah mampu tapi tidak mampu pada level berikutnya berarti 

kemampuan anak untuk belajar PECS ini dimulai dengan tahapan gambar hasil potret 

(foto). 

f. Jika pada level paling mudah sudah mampu lanjutkan pada level berikutnya sampai pada 

level yang ticlak mam-pn diklmai n!eh zm!!. Ee~a-ti kern~qpum mak u x ~ &  

mempertukarkan gambar berada pada level sebelurnnya. 

4. Penerapan PECS 

Setelah diperoleh hasil asesmen selanjutnya anak mulai masuk pada penerapan PECS. Dalam 

manual yang disusun oleh Bondy d m  Frost (1994:4) tediri dari enam Fase. Setiap fase 

merupakan jenjang hirarkis, saling berkaitan dan harus berurut. 

Dalam pelaksanaan PECS ini, anak dibimbing oleh dua orang guru atau pembimbing. Salah 

satunya sebagai p e m b i m b i n g l , ~  utama, satunya lagi sebagai asisten. Posisi guru utarna 

berhadapan dengan anak, sedangkan asisten berada dibelakmg dekat =&. 



Guru utama bertugas sebagai pembirnbing untuk mengajarkan dan melakukan penukaran 

gambarherkomunikasi dengan an&. Asisten bertugas untuk memberikan bantuan 

(prompting) kepada anak dan membantu guru utarna menciptakan lingkungan belajar yang 

kondusif. 

FASE I 

Tujuan: 

Anak mampu mengamati itemlobjek yang disajik-an, anak memilih salah satu gambar dari 

item itu, mengambil gambar itu dan menyerahkannya pada guru atau pembimbing. 

Catatan: 

Pada fase ini tidak ada prompting verbal (misalnya: "Apa yang kamu inginkan?" atau 

"Berikan gambar itu!"). Anak boleh belajar berbagai gambar. Gambar yang berbeda boleh 

diajarkan jika gambar sebelumnya sudah dikuasai. 

Prosedur latihan: 

a. Simpanlah di depan anak dua atau tiga objek yang disukai, sering digunakannya dan 

sudah dikenal oleh anak. 

b. Pada saat an& memilih objek tersebut biarkanlah ia memainkannya untuk beberapa saat, 

kemudian guru utama mengambil objek itu. Simpanlah objek itu, jangan sampai terlihat 

oleh anak. 

c. Gantilah objek itu dengan gambarnya dan simpan gambar itu di depan anak. Sementara 

salah satu tangan guru memegang objek yang diinginkan oleh anak dan tangan satu lagi 



sebagai prompting posisinya terbuka (posisi tangan meminta sesuatu). Diharapkan anak 

memberikan gambar objek itu ke guru. Reaksi anak mungkin akan berusaha untuk 

merebut objek yang diinginkan oleh guru, oleh karena itu asisten harus menjaga agar 

anak tetap duduk. Reaksi seperti itu adalah re;?ksi ymg tida!! diinginkan. 

d. Jika anak bereaksi tidak sesuai yang diharapakan maka asisten dapat memberikan 

bantuanlprompting dengan cara memegang tangan anak untuk meraih gambar objek dan 

memberikannya pada tangan guru. Mintalah anak untuk melepas gambar itu sambil 

melabel perbuatan anak itu dengan mengatakan, misalnya: "oh, kamu ingin main mobil- 

mobilan, ya!". Kernudian segera berikanlah objek yang diinginkannya. 

e. Biarkanlah anak beberapa saat memainkan objek itu. Kemudian ambil lagi objek itu dan 

lakukan langkah c dan d. langkah-langkah itu terus diulang sambil coba dihilangkan 

bantudprornpting dari asister? &I ~ E J .  

f. Latihan dapat dilanjutkan pada fase kedua jika respon anak benar dan tidak 

membutuhkan prompting dari guru ataupun asisten. 

Tujuan: 

Anak berkomunikasi menggunakan bukulpapan komunikasi, menempel/menyimpan gambar, 

mampu berganti partner komunikasi, dan menyerahkan gambar pada tangan partner 

komunikasinya. 



Persiapan: 

Siapkanlah papan komunikasi untuk menempelkan atau mengaitkan kartu gambar. 

Siapkanlah garnbar ditempat yang mudah dijangkau guru. 

Catatan: 

Tidak ada prompting verbal. Anak boleh belajar berbagai garnbar. Gambar yang bebeda 

boleh diajarkan jika gambar sebelumnya sudah dikuasai. Posisi sebagai guru dan asisten 

bergantian, boleh juga diganti oleh guru lain. 

Prosedur latihan: 

a. Tempelkan pada papan komunikasi gambar tertentu yang mewakili keinginan anak. 

b. Anak hams mengambil gambar dari papan itu dan rnemberikannya kepada guru, 

kemudian guru memberikan apa yang diinginkan anak. Guru memasang kembali garnbar 

tersebut. 

c. Jika anak tidak mengambil gambar di papan atau responnya salah maka perlu promting 

(bantuan) dari asisten dengan cara memegang tangan anak untuk meraih gambar dan 

menyerahkannya pada tangan guru. 

d. Apabila respon anak sudah benar maka perlebarlah sedikit-sedikit jarak guru dengan 

anak. Sehingga anak akan bergerak/berjalan keluar dari kursi menuju guru untuk 

menyerahkan gambar. Segeralah guru memberikan objek yang diinginkannya. Guru 

memasang kembali gambar. 

e. Selanjutnya perlebar juga sedikit-sedikit jarak antara anak dengan papan komunikasi. 



f. Cobalah lakukan agar anak memasang kembali gambar yang telah diberikan kepada guru. 

Jangan mengatakan "Tempe1 kembali garnbar ini!" 

g. Apabila anak sudah konsisten dan mandiri bisa mengambil garnbar dan menyerahkannya 

kepada guru maka lanjutkanlah pada fase III. 

FASE 111 

Tujuan: 

Anak marnpu meminta objek yang diinginkannya dengan cara bergerak menuju papan 

komunikasi kemudian memilih gambar tertentu yang mewakili keinginannya dan 

menyerahkan gambar itu ke guru atau partner komunikasinya. 

Tempellah dua gambar pada papan komunikasi, termasuk gambar objek yang diinginkan oleh 

anak. Garnbar yang tidak mewakili keinginan anak hams benar-benar bertolak belakang 

dengan keinginannya (misalnya anak ingin snack dipasang pula gambar sepatu, atau baju, 

dll). 

Catatan: 

Tidak ada prompting verbal. Anak boleh belajar berbagai gambar. Gambar yang bebeda 

boleh diajarkan jika gambar sebelumnya sudah dikuasai. Posisi sebagai Lwru dan asisten 

bergantian, boleh juga diganti oleh guru lain. Lokasi gambar yang diingankan pada papan 

komunikasi hams berubah-ubah, sehingga mendorong anak untuk mengidentifikasi dan 

mengamati. 



Prosedur latihan: 

a. Pasanglah pada papan komunikasi satu garnbar objek yang diinginkan dan gambar objek 

lain yang tidak diinginkannya. 

b. Awalnya psangkan gambar objek yang diinginkan dengan objek kongkritnya (dengan 

cara menempatkan gambar diantara objek dan anak). 

c. Kemudian secepatnya arnbil/pindahkan objek kongkrit dan hanya gambar objek yang ada 

di hadapan anak. 

d. Kembali ke papan komuniasi. Jika anak memilih gambar objek yang tidak diinginkannya, 

bantulah ia untuk mengambil gambar yang sesuai dengan yang diinginkan, sarnbil 

mengatakan "Kalau kamu mau kue, karnu minta kue". Kalau kesalahan itu terus terjadi 

berarti tidak benar-benar menginginkan objek yang diinginkan itu. 

e. Untuk meyakinkan hubungan antara garnbar objek dengan objek yang diinginkan, 

melalui cara memberikan Jangsung objek yang diinginkan ketika anak menyerahkan 

gambar objek yang diinginkan. Kemudian amati apakah anak menolak atau tidak. Cara 

seperti itu, dapat pula untuk melihat apakah anak sudah memiliki atau belurn, konsep 

hubungan antara gambar dengan objek yang diinginkannya. 

f. Langkah-langkah di atas menyebabkan anak belajar memeperhatikan garnbar dan 

melakukan diskriminasi terhadap gambar-gambar itu. Lalu, mulailah menambahkan 

garnbar-gambar lain sehingga anak belajar berbagai permintaan melalui berhagai garnbar 

pula. 

g- Lanjutkan terus aktifitas itu hingga a iak  clapat mendiskriminasi 1 - 20 gambar. 

h. Pada poin ini gum dapat mengembangkan tema-tema pada papan komunikasi ini dan bisa 

ditempel di dinding atau buku. 



i. Anak dapat melanjutkan ke fase IV bila anak sudah mampu membedakan 

(mendiskrirninasi) berbagai gambar dan mampu meminta melalui gambar objek yang 

diinginkan diantara sekelompok gambar lain. 

FASE IV 

Tujuan: 

Siswa mampu meminta objek yang diinginkan dengan atau tanpa ada gambar objeknya 

disertai penggunaan phrase multi-kata sambil membuka buku kompilasi gambar, kemudian 

mengambil gambar/simbol "Saya ingin" atau "Saya mau", lalu gambdsimbol itu diletakan 

pada papan kalimat, selanjutnya anak mengambil gambar objek yang diinginkan dan 

diletakan disebelah kanan simbol "Saya ingin". Susunan gambar tersebut diserahkan kepada 

guru atau pasangan komunikasinya. Di akhir fase ini, diharapkan anak dapat menggunakan 

20 - 50 gambar dalam berkomunikasi dan bekomunikasi dengan berbagai partner (pasangan). 

Persiapan: 

Sediakan papan kalimat dan siapkan gambarlsimbol "Saya ingin" atau "Saya mau". 

Catatan: 

Tidak ada prompting verbal. Teruskan menguji pemahaman anak tentang hubungan antar 

gambar dengan yang diinginkannya. Lanjutkan pula dengan berbagai aktifitas dengan 

berbagai partner komunikasi. 



Prosedur latihan: 

a. Simpanlah simbol "Saya ingin" pada papan kalimat. 

b. Bimbinglah anak untuk menempatkan gambar objek yang diinginkan disebelah kanan 

simbol "Saya ingin". 

c. Mintalah anak untuk menyerahkan susunan gambar itu kepada guru, sambil guru 

mebacakan keinginan anak "Saya ingin . . . . . . . . ." (ada jeda diharapakan anak mengulangi 

ucapan guru atau mengisi jeda itu). 

d. Apabila siswa sudah konsisten mam[u melakukan ini, pasanglah terus simbol "Saya 

ingin" pada papan kalimat. 

e. Pada saat siswa menginginkan sesuatu, bimbinglah ia menempatkan simbol "Saya ingin", 

kemudian bimbinglah anak untuk menempatkan gambar objek yang diinginkannya di 

sebelah kanan simbol "Saya ingin". 

f. Lanjutkan terus latihan ini hingga anak mampu melengkapi langkah-langkah latihan 

secara mandiri. 

g. Mulai jauhkan dari pandangan anak objek yang diinginkannya. 

Tujuan: 

Anak mampu secara spontan meminta objek yang diinginkan melalui gambar dan dapat 

menjawab dengan gambar pertanyaan "Apa yang kamu inginkan?" atau "Kamu mau apa?" 



Prosedur latihan: 

a. Pada fase ini, anak dapat secara mandiri menggunakan simbol "Saya ingin" atau "saya 

mau" diikuti gambar objek yang diinginkan. 

b. Idealnya, untuk mengungkapkan pada yang anak inginkan, ia tidak perlu dibantu dengan 

pertanyaan "Apa yang karnu inginkan?Namun ha1 itu tidak bisa dielakkan lagi, bahwa 

orang akan selalu mengatakan itu. Oleh karena itu fase ini mengajarkan anak untuk 

merespon pertanyaan itu. 

c. Meskipun demikian yang paling penting adalah anak mampu mengungkapkan 

keinginannya secara spontan tanpa harus dibantu pertanyaan lagi. 

Contoh: 

Gambar 2.3 

Contoh Gambar PECS 2 

FASE VI 

Tujuan: 

Anak mampu berkomentar, mengekspresikan perasaan, suka dan tidak suka, dll. 

Persiapan: 



Membuat simbol "Menurut saya", "Saya suka", "Saya rasa", dan lain-lain. 

Catatan: 

Gru juga menggunakan kartu gambar untuk berkomunikasi dengan anak. Hal itu akan 

menjadi model untuk pnggunaan fimgsi-hnsi komunikasi.. 

Prosesur latihan: 

a. Ciptakan kesempatan agar anak berkomentar dalam aktifitas secara alami, misalnya, saat 

jam istirahat, guru dapat membuat komentar "mrnrn, Saya suka kue" (menggunakan kartu 

gambar milik anak), "Apa yang kamu sukai?". 

b. Contoh yang lain "Saya bahagia", "Bagaimana Perasaan mu?" 

c. Akhir dari fase ini, diharapkan siswa siap menggunakan gambar untuk mengungkapkan 

komentar dan perasaannya kepada siapa pun, meskipun hams membawa bukufpapan 

komunikasi kemana-mana. 

d. Konsep warnalukuran/lokasi dapat dipelajari oleh anak bersamaan dengan 

mengungkapkan komentar atau perasaan (anak tidak hanya mengatakan "Saya ingin 

bola", anak boleh menambahkan dengan "Saya ingin bola merah", atau "Saya ingin bola 

besar", atau "Saya ingin bola merah yanp besar"). Konsep tersebut dapat diajarkan 

melalui format stmktur konteks secara alamiah. 



BAB 111 

TUJUAN,LUARAN, DAN KONTRIBUSI PENELITIAN 

A. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan penelitian ini adalah ingin melihat pengaruh PECS (picture 

exchange communication system) terhadap perkembangan komunjkasi anak autistik. 

Apakah setelah anak autistik mendapat pembelajaran dengan PECS ini mempengaruhi 

perkembangan komunikasi anak tersebut atau komunikasinya menjadi meningkat. 

B. TARGET LUARAN YANG INGIN DICAPAI 

Target luaran yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah melihat pengaruh PECS 

(picture exchange communication system) terhadap perkembangan bahasa anak autistik. 

Hasil dari penelitian ini diharapkan mampu menjadi dasar pengembangan pengetahuan dalam 

bentuk publikasi tentang cara pengembangan bahasa pada anak autistic melalui PECS 

(picture exchange communication system). Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat 

menjadi acuan untuk mengembangkan suatu model pembelajaran dalarn pengembangan 

komunikasi anak autistik . 



C. KONTRIBUSI PENELITIAN 

Diharapkan penelitian ini memberikan konb-ibusi yang positif demi pengembangan 

pendidikan bagi anak autistik dimasa yang akan datang.Adapun konrtibusi penelitian ini 

adalah: 

1.  Bagi praktisi pendidikan anak autistik 

Sebagai masukan dan informasi dalarn membelajarkan komunikasi bagi anak autistik 

serta memahami bagaimana pelaksanaan pembelajaran komunikasi melalui tahapan- 

tahapan yang ada dalam PECS (picture exchange communication system) pada anak 

I autistik. 

2. Bagi peneliti lanjutan 

Sebagai data awal untuk meneliti lebih lanjut tentang pengembangan komunikasi pada 

anak auti sti k serta tentang penggunam PECS (gictzc?.e e~rhc,qge cc)m~tmic,n!iort system). 



BAB IV 

METODE PENELITIAN 

A. Jenis Penelitian 

Penelitian ini merupakan jenis penelitian ekperimen semu [@msi Ekperinzen-Research), 

yaitu suatu prosedur penelitian yang diajukan untuk mengetahui pengaruh dari kondisi yang 

sengaja diadakan terhadap suatu situasi, kegiatan, atau tingkah laku individu atau kelompok 

tertentu. Menurut Sukardi (2008:179) "Ekperimen adalah metode penelitian yang paling 

produktif karena jika penelitian itu dilakukan dengan baik dapat menjawab hipotesis yang 

utamanya berkaitan dengan hubungan sebab akibat (casual-eflecf relationship)." Penelitian ini 

I bertujuan untuk memperoleh informasi yang merupakan perkiraan bagi informasi yang dapat 

diperoleh dengan ekperimen yang sebenarnya daiam keadaan yang tidak memungkinkan untuk 

mengontrol atau memanifi~lasikan sernua variabe! ymg re!evarr. Mer?un~t Suhzs,.sirr?i (2005:207) 

"Eksperimen semu adalah eksperimen yang tidak betul-betul tapi hanya mirip ekperimen, 

karena tidak memenuhi persyaratan untuk melakukan ekperimen murni." 

Menurut Nana (2005:207) menyatakan quasi ekperimen adalah "Ekperimen yang 

digunakzn minimal kalau dapat mengontrol satu variabel saja meskipun dalam bentuk matching 

atau memasangkan atau menjodohkan karakteristik, pejodohan kelompk umpamanya diambil 

berdasarkan kecerdasan." 

B. Desain Penelitian 

Desain penelitian merupakan gambaran secara jelas hubungan antar variabel yang dapat 

dimanfaatkan dalam menyusun hipotesis penelitian dan tindakan yang perlu diambil dalam 

proses ekperimen selanjutnya. Sukardi (2008:184) mengemukakan desain penelitian secara 
I 



I pengumpulan data, d m  mdisis data, sehingga dcngatl ailruiya clesain yang baik peneliti maupun 

orang lain yang berkepentingan mempunyai gambaran tentang bagaimana keterkaitan antara 

I variabel yang ada dalam konteks penelitian dan apa yang hendak dilakukan oleh seorang peneliti 

dalam melaksanakan penelitian." Desain penelitian yang dibuat secara cermat akan memberikan 

1 garnbaran yang lebih jelas pada kaitannya dengan penyusunan hipotesis dengan tindakan yang 

akan diambil dalam proses penelitian selanjutnya. 

Desain penelitian yang digunakan daiam penelitian ini adalah rancangan kelompok tunggal 

(one group pretest posstest design), artinya penelitian yang dilaksanakan pada suatu kelompok 

I tanpa menggunakan kelompok pembanding, subjek dikenai perlakuan untuk jangka waktu 

I 
tertentu, pengukuran dilakukan sebelum dan sesudah perlakuan diberikan., dan pengaruh 

I 

pcrlzkuan didcur dari perbedaan antara pengukuran awal (Tl j dan pengukuran akhir (T2). Untuk 

lebih jelasnyz dapat kita lihat dari gmbar desain berikut ini: 

Garnbar 4.1 

Desain Penelitian 

Keterangan : 

0,: pre test (data dalam kelompok sebelum diberikan treatment atail ekperimen) 

X: treatment atau tindakan 



0 2 :  pos rtest (data kelompok setelah diberikan treatment atau ekperi men) 

Dalarn pelaksanaannya terlebih dahulu melakukan pre test (O,), kemudian diberikan 

perlakuan (X), sclanjutnya diberi pengukuran posr tes (02j, setelah i tu  dibandingkan hasil m t a  

pre test yang telah dilakukan dengan h a i l  post tesf dengan menggunakan uji U Mann Whitney. 

Jika dibandingkan secara singkat maka langkah pada penelitian ini adalah: 

1. Anak autistik diberikan pretes sebelum diberikan intervensi mengpnakan metode PECS. 

2. Setelah itu diberikan tindakan dengan menggunakan metode PECS dan diberikan posttes. 

3. Kemudian hasil pretest dan posttes dibandingkan dengan rurnus U Mann Whitney. 

4. Dan terakhir baru ditarik kesimpulan tentang ada atau tidaknya pengaruh PECS dengan 

cara menguji hipotesis yang telah ada. 

C. Subjek Penelitian 

Suharsimi Arikunto (2005:90) memaparkan bahwa subjek penelitian adalah benda, ha1 

atau orang tempat data dan variabel penelitian melekat, dan yang dipermasalahkan. Subjek 

penelitian tidak selalu berupa orang, tetapi dapat benda, proses, kegiatan, dan tempat. Yang 

menjadi subjek dalam penelitian ini adalah beberapa anak autistik di SLB YPPA Padang yang 

perkembz-igan komunikasinya kurang menggembirakan, mereka berjurnlah empat orang. 

Menurut Sukardi (200355) ada hukum statistika dalam menentukan jumlah sampel yang 

digunakan dalam studi agar semakin memperkuat dan mereflesikan keadaan populasi yang ada. 

Jumlah sarnpel yang digunakan dalam penelitian ini jilga tergantmg dari populasi penelitian. 

Jika k e d w  populasi homogen atau mempunyai karakteristik sama maka jumlah sampel dapat 



lebih kecil. Walaupun pemakaian jurnlah subjek yang besar itu sangat dianjurkan, ada 

kemun&nan bahwa seorang peneliti mempunyai tiga faktor keterbatasan, yaitu waktu yang 

sempit, kemanpuan mengadisis  terbatas dan keterbatasan biaya guna menyelesaikan proses 

penelitian secara komprehensif. 

Tabel 4.1 

Daftar Subjek Penelitian 

D. Variabel Penelitian 

Variabel penelitian adalah suatu yang menjadi objek sasaran atau titik pandang dari kegiatan 

penelitian, yang terdiri dari: 

1 .  Variabel bebas 

Variabel bebas adalah kondisi atau karakteristik yang dimanipulasi oleh peneliti. Yang 

menjadi variabel bebas (Xj adalah metode PECS. 

2. Variabel terikat 

Variabel terikat adalah kondisi atau karakteristik yang berubah. Pada penelitian ini yang 

menjadi variabel terikat (Y) adalah kemampuan komunikasi anak autistic. 

No. Nama Subjek 

1. SN 

. 2 .  IZ 

3. AF 

4. CN 

L/P 

P 

L 

L 

L 

Umur 

12 th 

I 1  th 

I1 th 

13 th 



E. Definisi Operasional Variabel 

Koentjarangningrat (1991: 23) menyatakan definisi operasional variabel merupakan suatu 

definisi yang didasarkan pada karakteristik yang dapat diobsenfasi atau diamati dan dapat 

diuji serta ditentukan kebenarannya oleh orang !air.. 

1. Metode PECS 

PECS (Picture Exchange Communication System) adalah suatu pendekatan atau 

metode untuk melatih komunikasi dengan menggunakan simbol-sirnbol verbal. PECS ini 

digunakan untuk siswa-siswa pra sekolah yang mengalami autisme dan kelainan lainnya 

yang berkaitan dengan gangguan komunikasi. Siswa yang menggunakan PECS ini adalah 

mereka yang perkembangan bahasanya tidak menggembirakan dan mereka tidak memiliki 

kemauan untuk berkomunikasi dengan orang lain. Material yang digunakan dalam PECS 

adalah sirnbol atau gambar yang dapat diperoleh dengan cara menggambar sendiri, dari 

majalah atau koran, foto, atau gambar dari komputer (clip art atau dari internet). Bisa juga 

menggunakan material resmi PECS yang diterbitkan oleh Pyramid Educational Consultants. 

Inc. Gambar-gambar atau simbol itu dibentuk kartu kemudian dilarninating agar awet dan di 

belakang gambar itu dipasang pengait (velcro) atau double tape agar bisa dipasang atau 

digantung pada berbagai media. 

2. Kemampuan komunikasi anak autistik 

Yang dimaksud dengan kemampauan komunikasi anak autistic pada penelitian ini adalah 

kemmpuan anak autistic untuk menyatakan keinginannya apakah melalui pertukaran 

garnbar atau dengan verbal. Selain itu kernampwin komunikasi ini juga menyangkut 



kemarnpuan anak autistic untuk mengikuti perintah yang disampaikan kepadanya baik 

melalui verbal maupun melalui gambar. 

F. Teknik dan Alat Pengumpulan Data 

1.  Teknik pengumpulan data 

Teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data berupa tes perbuatan yang terdiri dari 

langkah-langkah membaca garnbar dan kata yang tersedia dalam bentuk flip chart 

2. Alat pengurnpulan Data 

Alat atau instrumen pengumpulan data yang digunakan adalah berbentuk tes perbuatan 

dengan instrument yang dikembangkan dari kisi-kisi penelitian. 

G .  Prosedur Penelitian 

Adapun prosedur dilakukan penulis yaitu melalui pra penelitian dan penelitian. Kegiatan 

pra penelitian adalah kegiatan awal peneliti sebelum terjun ke lapangan. Kegiatan ini 

dilakukan di SLB YPPA Padang. Pra penelitian ini bertujuan untuk melihat kemarnpuan 

komunikasi pada anak. Selain itu juga melakukan perbincangan dengan pihak guru yang 

bersangkutan untuk mengetahui karakteristik subjek yang hendak diteli ti nantinya. Tahap 

berikutnya adalah tahap penelitian dengan diawali pretes kemudian diukur dan dilanjutkan 

dengan intervensi dan diukur lagi dengan postes, hasil pretes dan postes dianalisis dengan uji 

U mann Whitney. 

H. Pembuatan Instrumen Penelitian 

I n s t m e n  yang diberikan pada anak yaitu mengenai item tes yang berkaitan dengan 

kemampuan komunikasi anak. Tes yang dilakukan adalah tes perbuatan yang sudah disusun 

da lan  bentuk analisis tugas yang dipecah secara rinci satu persatu sehingga tahapan demi 



tahapan akan tergambar dengan jelas. Hartoto (2009) menyatakan "Tes perbuatan adalah tes 

yang diberikan dalam bentuk tugas-tugas, pelaksanaannya dalarn bentuk penampilan atau 

praktek langsung. Suharsimi (2005: 182) menyatakan bahwa "Instrumen untuk mengukur 

psikomotor biasanya berupa matriks. Kebawah menyatakan perincian aspek yang akan 

diukur, kekanan menunjukkan besar skor yang dapat dicapai". 

Dalam menyusun instrument tes yang penting diperhatikan adalah validitas instrumen 

tersebut. penel i ti menggunakan logical validity (validitas logis) untuk menyusun instnunen 

pada penelitian ini. Suharsimi (1 991 : 65) menyatakan suatu instrumen dikatakan mencapai 

validitas logis apabila instrument dirancang secara baik, mengikuti teori yang ada yang 

disusun mengikuti ketentuan yang ada yaitu berdasarkan isi materi dan berdasarkan aspek 

yang ingin dievaluasi. Instrumen dengan validitas logis ini tidak perlu di uji kondisinya 

tetapi langsung diperoleh sesudah intrumen itu selesai disusun. 

I. Teknik Analisis Data 

Untuk mengolah data hasil penelitian digunakan statistik non pararnetrik, karena subjek 

penelitiannya kecil serta distribusi dan populasinya tidak memerlukan uji normalitas. Sidney 

Siege1 (1992:145) menyatakan bahwa statistik non parametrik tidak menguji parameter 

populasi tetapi menguji distribusi. Statistik non pararnetrik tidak menuntut banyak asumsi 

bahwa data yang dianalisis tidak hams berdistribusi normal dan digunakan untuk 

menganalisis data nominal, ordinal. Uji statistika yang digunakan adalah Uji U Mann 

Withney dengan rumusan menurut Moh. Nazir (2005:205) adalah: 



Keterangan : 

U1m2 = Koefisien U tes 

RI = Rangk~nglperingkat kelompok postes 

R2 = Rangking/peringkat kelompok pretes 

n~ = Jurnlah kelompok posttes 

n2 = Jumlah kelompok pretes 

Dengan kriteria pengujian Penilaian ini adalah: 

Ha diterirna jika U hitung > U tabel pada taraf signifikan 0,005 

Ho ditolak jika U hitung I U tabel 



BAB V 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. Deskripsi Data 

Penelitian ini terdiri dari dua tahap yaitu tahap I asesmen dan pengetesar, aural 

(pretest), tahap I1 inetrvensi dan pengetesan akhir setelah diberikan perlakuan atau 

treatment. Setelah tes awal dilakukan dan hasilnya dikuantitatifkan maka selanjutnya 

dilakukan tes akhir dengan didahului oleh intervensi, intervensihreatment yang diberikan 

adalah menggunakan metode PECS untuk mengukur kemampuan komunikasi anak autistic 

melalui pertukaran gambar. Untuk mengukur kemampuan komunikasi anak autistic 

dilakukan dengan pemberian symbol P yang artinya prompthantuan dan A yang artinya 

achieveldikuasai, untuk nilai A diberi skor 1 jika anak berhasil melakukannya, jika anak 

tidak berhasil dalam melakukan sesuai dengan item teslanalisis tugas maka anak diberi skor 

0. 

Sebelum dilakukan tes awal terlebih dahulu peneliti melakukan asesmen untuk 

menentukan kemarnpuan awal setiap subjek penelitian. Selain itu asesmen dilakukan untuk 

menentukan dari fase manakah intervensi itu dimulai. Berikut hasil asesmen dari setiap 

subjek penelitian: 

1. AF 

AF barn bisa mengoceh seperti "mamimi, aaaib, acucu, aaaayiif, aaaammmbu". AF 

sangat menyukai mainan mobil-mobilan. jika ia melihat mobil-mobilan, AF langsung 

mengambil mobil-mobilan itu sambil mengoceh dan memainkannya dengan terus 

mengoceh. Jika ia tidak bisa mengambil mobil-mobilan yang ia inginkan maka AF 

langsung merndnta bantuan orang yang ada didekatnya dengan menarik tangan orang itu 



sambil mengoceh ke tempat mobil-mobilan itu. Setelah AF mendapatkan mainan mobil- 

mobilan itu ia segera memainkannya sambil mengoceh. Dinunah AF baru bisa mengoceh 

sambil menarik tangan norang yang berada didekatnya untuk mengarnbilkan benda yang 

ia mau, dalan? be!ajz pun AF masih mengoceh, jika ada pelajaran ekspresif arif fraru bisa 

menirukan gerak bibir dengan yang tidak jelas, seperti "kue" AF mengucapkan u-e 

dengan nada yang aneh. Dalam bermain AF baru mengoceh dengan teman-temanya dan 

suka mendorong temannya. Dalam meniru imitasi suara dan kata AF baru bisa 

mengeluarkan suara yang tidak jelas seperti huruf a=aaiib, saya=aaia. 

2. IZ 

Dalam bicara IZ baru bisa mengoceh. Jika IZ menginginkan sesuatu yang ia inginkan 

maka IZ akan mengambil benda itu sendiri atau meminta bantuan kepada orang yang 

berada didekatnya dengan menarik tangan orang itu. IZ sangat menyukai pensil dan buku 

karena IZ suka menulis menyalin tulisan. Dalam beiajar IZ selalu menuliskan jarinya di 

meja atau di dinding. Melihat angka atau tulisan IZ selalu meniru bentuk tulisan atau 

angka itu dengan jarinya walau tidak ada pensil. Ocehan IZ berupa "asseeng, eisiaa, 

eeeng". IZ baru bisa menyebutkan angka dengan bunyi huruf yang tidak jelas seperti 

angka 1 IZ menyebutnya "sarnrna, 2=dung-a, 4=arnpa, I l=eslelia. Dalarn menyebutkan 

buah-buahan juga sama seperti kelapa=kela-asia, belimbing=belien, suara Israq yang 

keluar juga belurn jelas dan terdengar aneh. Dalam bermain pun IZ tidak pernah berkata 

hanya berupa ocehan yang keluar. Di rumah pun IZ baru bias mengoceh. Dalam imitasi 

suara dan kata 17. baru bisa mengeluarkan suara yang hampir mirip dengan bend:: yang 

ditunjuk atau kata yang disuruh tiru 



SN baru bisa mengoceh. SN belurn bisa mengelurkan suaranya berupa kata-kata yang 

jelas. Jika SN merasa tidak nyarnan atau permintaannya terhadap suatu benda tidak 

terpenvhi makz Safa akan menangis atau marah-marah dengan membenturkan kepalanya. 

SN sangat menyukai benda yang berwama biru seperti gelas, piring, sendok, tempat nasi 

yang berwarna biru. SN melihat benda yang benvarna biru itu langsung mengarnbil 

bendanya. Jika ia tidak dapat mengambil benda warna biru seperti mangkuk taperware 

benvarna biru ia akan meminta bantuan orang yang berda didekatnya dengan menarik 

tangan orang itu kepada benda yang ia inginkan. Dalam meniru imitasi suara dan kata SN 

baru bisa meniru gerakan bibir sambil mengangguk dan berupa helaan nafas tanpa 

mengeluarkan suara. 

4. CN 

CN baru bisa mengoceh "ndii-ndii" cana sangat menyukai bola atau balon. Jika CN 

melihat bola atau balon ia lansung mengambilnya dan memainkanya. Jika CN tidak bisa 

mendapatkan bola atau balon. maka CN akan menunjuk bola atau balon kepada orang 

yang ada didekatnya agar mau mengambilkanya. CN berusaha meminta bola atau balon 

dengan menggerakan bibir "bo-11". Dalam bermain CN baru bisa sesekali mengo~sh. 

dalarn belajar CN juga baru bisa mengoceh "ndii-ndii" jika ia mau sesuatu makanan CN 

langsung mengadahkan tangan kepada orang yang sedang makan makanan yang ia mau. 

Untuk materi identifikasi anggota tubuh CN sudah mulai paham. CN sudah mampu 

menunjukkan kepala, tangan,perut dan liaki ketika guru meminta CN untuk 



memegangnya, intruksi yang diberikan oleh guru adalah" pegang.. . . . ." maka CN akan 

memegangnya. 

Dibawah ini merupakan table nilai pretest dan posttest yang telah diperoleh anak 

autistik. TI adalah skor yang diperoleh anak autistik pada saat pr~test  atau belum ada 

perlakuan, sedangkan T2 adalah skor yang diperoleh dari posttest setelah anak diberikan 

metode PECS. 

Tabel 5. 1 

Hasil TI dan T2 pada PECS Fase I 

Pada subjek AF sudah memasuki fase I1 karna pada h e  I AF sudah menguasai atau 

luIus<sedangkan SN,IZ, CN masih pada fase I. 

B. Analisis Data 

Setelah skor data anak autistic diperoleh baik data pretest ataupun posttest, maka 

langkah selanjutnya adalah menganalisis data penelitian dengan prosedur sebagai berikut: 

No 

1 

2 

3 

4 

1 .  Pengoiahan data 

Subjek 

SN 

17, 

AF 

CN 

Skor 

T 1 

3 

3 

5 

3 

T2 

6 

6 

10 

6 



Setelah dilakukan pretest dan posttest? maka dilakukan penilaian setiap siswa, anak akan 

diberikan nilai 1 pada setiap analisis tugas yang dilakukannya dengan benar, anak akan 

diberikan nilai Ojika dia tidak marnpu melakukan analisis tugas dengan benar. 

2. Pengelompokan data 

Dari hasil pengskoran tersebut data yang sudah terkumpul dikelompokan ke dalam 

masing-masing tes yaitu skor pretest dan skor posttest. 

Tabel 5.2 

Hasil pretes (Tl) 

Tabel 5.3 

Hasil Postest (T2) 

No 

1 

2 

3 

4 

Nama 

SN 

I z 

AF 

CN 

No 

I 

2 

3 

4 

Skor T 1 

3 

3 

5 

2 

Nama 

SN 

IZ 

AF 

CN 

Skor T2 

6 

6 

10 

3 



3. Perhitungan data 

Penghltungan data yang telah terkurnpul dianalisis menggunakan uji U Mann-Whitney. 

Seblum dimasukkan ke rumus terlebih dahulu data diurut dari yang tertinggi ke yang 

terendah dan dicari ranknya. 

Ta be1 5.4 

Penggabungan Skor T1 dan T2 Serta Ranknya 

NO 
1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

Subjek 
SN 

IZ 

AF 

CN 

SN 

12 

AF 

CN 

Skor 
3 

3 

5 

2 

6 

6 

10 

3 

Rank 
6 

6 

4 

8 

2,5 

2,5 

1 

6 



Langkah selanjutnya adalah memisahkan rank untuk melihat nilai keseluruhan hasil 

kerja anaktunagrahita dalam kemampuan membaca dengan menggunakan media flip 

chart dengan skor perolehan masing-masing. 

Tabel 5.5 

Skor TI dan T2 Serta Ranknya 

Dari data diatas diketahui n l=4, RI =24 dan n2=4, dan R2=12 maka dapat ditemukan 

bahwa: 

No 

1 

2 

3 

4 

Narna 

SN 

IZ 

AF 

CN 

Jumlah 

Skor 

T1 

3 

3 

5 

2 

14 

Rank 

T2 

6 

6 ' 

10 

3 

28 

R 1 

6 

6 

4 

8 

24 

R 2  

2,5 

2,5 

1 

6 

12 



C. Pengujian hipotesis 

Dari h a i l  analisa di atas diperoleh U1=2 dan U2=14. Dari kedua nilai U diatas 

yang dipergunakan adalah ni!ai U yang terkecil untuk menguji hipotesis yang telah 

I 

i dirurnuskan yaitu, terdapat pengaruh yang signifikan penggunaan PECS (piclure exchange 

1 
I communication system) dapat meningkatkan kemampuan komunikasi anak autistic", 

1 dengan criteria yang digunakan adalah: 
I 

Terima hipotesis jika Uhit > Utab 

i 
Tolak hipotesis jika Uhit< Utab 

Dengan taraf signifikan 0,05 maka diperoleh Uhit (2) > Utab (0,047) dengan 

! dernikian maka hipotesis penelitian diterima yaitu terdapat pengaruh yang signifikan 



penggunaan PECS (picture exchange communication system) dapat meningkatkan 

kemampuan komunikasi anak autistic" 

D. Pembahasan 

Salah satu masalah pada anak autistik adalah communications .frustrations. 

Masalah komunikasi yang terjadi pada penyandang autistik membuat mereka sering 

frustrasi. Mereka bisa mengerti orang lain jika orang lain berbicara langsung kepada 

mereka. Itu sebabnya mereka seolah tidak mendengar bila orang lain bercakap-cakap 

sesamanya. Penyandang autisme mera&, percakapan itu tidak ditujukan kepada mereka, 

karena itu mereka sulit memahami tuntutan lingkungan yang meminta mereka menjawab 

meski mereka tidak ditanya secara langsung. Penyandang autistik juga sulit mengungkapkan 

diri, sehingga berteriak atau berperilaku negatif lain sekedar untuk mendapatkan apa yang 

mereka inginkan. Mereka tidak tahu dan atau tidak mampu mengungkapkan diri secara 

efektif, kadang mereka berada dalam kondisi tertekan untuk dapat mengekspresikan 

keinginannya sehingga seringkali frustrasi bila tidak dimengerti. 

Dengan adanya masalah komunikasi seperti telah disampaikan di atas jelaslah 

anak autistik akan menghadapi berbagai kesulitan untuk mengungkapkan keinginannya dan 

dengan kemampuan komunikasi seperti demikian perlu adanya suatu cara yang dapat 

membantu mereka untuk berkomunikasi dengan lingkungannya. 

Salah satu cara yang dapat digunakan untuk membantu masalah komunikasi anak 

autistic adalah dengan menggunakan PECS (Picture Exchange Communication System). 

PECS (Picture Exchange Communicaticn System). adalah suatu metode untuk melatih 

komunikasi dengan menggunakan simbol-simbol verbal (Bondy dan Frost, 1994:2). 



Awalnya PECS ini digunakan untuk siswa-siswa pra sekolah yang mengalami autisme dan 

kelainan lainnya yang berkaitan dengan gangguan komunikasi. Siswa yang menggunakan 

PECS ini adalah mereka yang perkembangan bahasanya tidak menggembirakan dan mereka 

tidak memiliki kemauan untuk berkom~inikasi dengen orang lain. 

Dengan menggunakan PECS bukan berarti menyerah bahwa anak tidak akan 

bicara, tetapi dengan adanya bantuan gambar-gambar atau simbol-simbol maka pemahaman 

terhadap bahasa yang disampaikan secara verbal dapat dipahami secara jelas. Memang, pada 

tahap awalnya anak diperkenalkan dengan simbol-simbol non verbal. Namun pada fase 

akhir dalam penggunaan PECS ini, anak dimotivasi untuk berbicara. Meskipun PECS 

bukanlah program untuk mengajarkan anak autis cara berbicara, pada akhirnya mendorong 

mereka untuk berbicara. 

Dzri pene!i?iar? yang dilzkukar? ?er!iha? bzhwz z ~ z k  he!ai~r J- derrgm gen?birz 

karena mereka merasa jika mereka mampu melakukan bertukar gambar maka dia akan 

mendapatkan ha1 yang sangat dia senangi. Jelaslah bahwa PECS ini memberikan kontribusi 

yang positif untuk membantu meningkatkan komunikasi anak autistic. Selain itu penelitian 

ini juga menunjukkan bahwa PECS ini dapat meningkatkan kemampuan komunikasi anak 

autistic, ini terbukti dengan terjadinya peningkatan kemampuan dari pretes dan postes. 

Sebelum intervensi kemampuan anrk diukur deng pretes, nilai anal< autistic hanya sampai 

pada skor 5 tertinggi dan 2 terendah. Setelah intervensi skor anak autistic menunjukkan 

peningkatan dengan skor tertinggi 10 dan skor terendahnya 3. Dari data mentah ini saja 

sudah terlihat perubahan pada anak autistic dengan menggunakan metode PECS ini. 

Berdasarkan pengalaman Wallin (2007: 1 )  ada beberapa keunggulan yang 

dimiliki oleh PECS ini, diantaranya: 



1. Setiap pertukaran menunjukkan tujuan yang jelas dan mudah dipahami. Pada saat tangan 

anak menunjuk gambar atau kalimat, maka dapat dengan cepat dan mudah permintaan 

atau pendapatnya itu dipahami. Melalui PECS, anak telah diberikan jaIan yang lancar d m  

mudah untuk menemukan kebutuh.mya. 

2. Sejak dari awal, tujuan komunikasi ditentukan oleh anak. Anak-anak tidak diarahkan 

untuk merespon kata-kata tertentu atau pengajaran yang ditentukan oleh orang dewasa, 

akan tetapi anak-anak didorong untuk secara mandiri memperoleh "jembatan" 

komunikasinya dan te rjadi secara alarniah. Guru atau pembimbing mencari apa yang anak 

inginkan untuk dijadikan penguatan dan jembatan komunikasi dengan anak. 

3. Komunikasi menjadi sesuatu penuh makna dan tinggi motivasi bagi anak autis. 

4. Material (bahan-bahan) yang digunakan cukup murah, mudah disiapkan, dan bisa 

dipakai kapan saja d m  dimm:, szja. Simbo! PECS dapat dibuzt dengm digmbar sefidiri 

atau dengan foto. 

5.  PECS tidak membatasi anak untuk berkomunikasi dengan siapapun. Setiap orang dapat 

dengan mudah memahami simbol PECS sehingga anak autis dapat berkomunikasi dengvl 

orang lain tidak hanya dengan keluarganya sendiri. 

Dengan adanya penjelasan di atas sangat mendukung bahwa PECS tersebut 

efektif digunakan untuk mengembangkan kemampuan anak autistic. Dari hasil penelitian 

menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan penggunaan PECS (picture exchange 

communication system) dapat meningkatkan kemarnpuan komunikasi anak autistic". Hal ini 

dibuktikan dengan perolehan U hitung lebih besar dari pada U table. 



BAB VI 

SIMYULAN DAN SARAN 

A. Simpulan 

Komunikasi merupakan suatu proses interaksi satu individu dengan individu lain. 

Dengan komunikasi orang bisa menyapaikan apa yang diinginkan atau apa yang 

dirasakannya kepada orang lain. Dalam hidup bermasyarakat komunikasi menjadi suatu 

keharusan baik menggunakian bahasa verbal maupun non verbal. 

Salah satu keterbatasan anak autistic adalah komunikasi. Peneliti mencoba mencarikan 

salah satu alternative metoda komunikasi yang dapat digunakan oleh anak autistic yaitu 

dengan PECS (picture exchange communication system). 

Hasil pcnelitian ini menunjukan bahwa dengan taraf signifikan 0,05 maka diperoleh 

Uhit (2) > Utab (0,047) dengan demikian maka hipotesis penelitian diterima yaitu terdapat 

pengaruh yang signifikan penggunaan PECS (picture exchange communication system) 

dapat meningkatkan kemampuan komunikasi anak autistic". . Dengan diterimanya hipotesis 

penelitian ini maka dapat disimpulkan bahwa PECS ini dapat meningkatkan kemampuan 

komunikasi anak autistic. Hasil penelitian ini dapat berlaku secara umum pada anak autistic 

lainnya jika subjek memiliki kemampuan dan karakteristik yang harnpir sarna dengan subjek 

penelitian yang peneiii iakukan. 



B. Saran 

1.  Untuk sekolah 

a. Kepala sekolah 

Sebagai penentukan kebijakkan dalam proses pembelajaran agar lebih meningkatkan 

kualitas pelayanan pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus di sekolah demi 

tercapainya tujuan pendidikan dan layanan yang tepat sesuai dengan kebutuhan anak. 

Salah satunya melalui penggunaan PECS ini dalarn pembelajaran komunikasi untuk 

anak autistic. 

b. Guru 

Guru hendaknya mampu mengembangkan ilmu pengetahuan dengan berbagai ide 

yang kreatif dan berusaha membantu anak didik menemukan cara belajar yang sesuai 

dengan kebutuhan anak. Dalam rangka mengajarkan komunikasi pada anak autistic 

hendaknya guru menggunakan PECS. 

2. Untuk peneliti selanjutnya. 

Penelitian ini dapat dilmjutkan oleh peneliti lainnya di sekolah-sekolah lain yang 

berkaitan dengan pembelajaran komunikasi pada anak autistic. Dan data yang ada dalam 

penelitian iiii dapat dijadikan sebagai data awal unutk penelitian yang lebih besar. 
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Larnpiran I 
PEDOMAN OBSERVASI DAN WAWANCARA 

KOMUNIKASI ANAK AUTISTIK 

1.  Kemampuan Kepatuhan 

a. Kemampuan kontak 

Dengan prompt 

Saat dipanggil namanya 

Saat bermain 

b. Kemampuan duduk tenang di kursi 

Dengan prompt 

Saat Belajar 

2. Kemarnpuan Bahasa Reseptif 

a. Imitasi motorik kasar 

b. Imitasi motorik halus 

c. Macthing 

d. Kemampuan mengikuti perintah sederhana 

3. Kemampuan Bahasa Ekspresif 

a. Imitasi suara dan kata 

b. Menyebutkan nama-nama benda yang addi lingkungan 

c. Kemarnpuan mengungkapkan keinginan yang dimauinya 

4. Kemarnpuan mengidentifikasi benda-benda yang disukai anak 

a. Makanan 

b. Mainan 
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Latnpiran IV 
ANALISIS TUGAS PECS FASE 111 

Tempellah dua gambar pada papan komunikasi, termasuk gambar objek yang diinginkan oleh anak. Gambar yang tidak mewakili 
keinginan anak harus benar-benar bertolak belakang dengan keinginannya (misalnya anak ingin snack dipasang pula gambar 
sepatu, atau baju, dll). 

Tidak ada prompting verbal. Anak boleh belajar berbagai gambar. Gambar yang bebeda boleh diajarkan jika ganlbar sebelumnya 
sudah dikuasai. Posisi sebagai gun1 dan asisten bergantian, boleh juga diganti oleh guru lain. Lokasi gambar yang diingankan pada 
papan koniunikasi harus berubah-ubah, sehingga mendorong anak untuk mengidentifikasi dan mengamati. 

Pasanglah pada papan komuni kasi satu gam bar objek yang diinginkan dan gambar ob.jek lain yang tidak diinginkannya. 

Awalnya psangkan gam bar objek yang diinginkan dengan obj ek kongkri tnya (dengan cara menempatkan gambar diantara objek 
dan anak). 

Kemudian secegatnya ambillpindahkan ob.jek kongkrit dan hanya gambar objek yang ada di hadapan anak. 

Untuk meyakinkan hubungan antara gambar objek dengan objek yang diinginkan, melalui cara memberikan langsung objek yang 
diinginkan ketika anak menyerahkan gambar objek yang diinginkan. Kemudian amati apakah anak menolak atau tidak. Cara 
seperti itu, dapat pula untuk melihat apakah anak sudah memiliki atau belum, konsep hubungan antara garnbar dengan objek yang 
diinginkannya. 

Langkah-langkah di atas menyebabkan anak belajar memeperhatikan gambar dan melakukan diskriminasi terhadap gambar- 
gambar itu. Lalu, mulailah menambahkan gambar-gambar lain sehingga anak belajar berbagai permintaan melalui berbagai 
gambar pula. 

Lanjutkan terus aktifitas itu hingga anak dapat mendiskriminasi 1 - 20 gambar 

Pada poin ini guru dapat mengembangkan tema-tema pada papan komunikasi ini dan bisa ditempel di dinding atau buku. 

Anak dapat melanjutkan ke fase IV bila anak sudah mampu membedakan (mendiskriminasi) berbagai gambar dan mampu 
meminta melalui gambar objek yang diinginkan diantara sekelompok gambar lain. 





Lampiran V 
LUARAN PENELITIAN (Jumal Pedagogi FIP) 

PENGARUH PECS (PICTURE EXCHANGE COMMUNZCA TION SYSTEM) 

TERHADAP KOMUNIKASI ANAK AUTISTIK 

Rahmahtrisitvia 

Elsa Efrina 

Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Padang 

Abstrak 

Penelitian ini bertujuan untuk melihat pengaruh PECS (picture exchange communication 
system) terhadap komunikasi anak utistic. Penelitian ini dilakukan di SLB Kota Padang yang 
menangai anak autistic. Penelitian ini melalui dua tahapan, yaitu pra penelitian yaitu kegiatan 
pengumpulan data awal tentang kemampuan komunikasi anak autistic yang diperoleh melalui 
observasi dan wawancara. Tahap selanjutnya yaitu tahap penelitian, dimana kegiatannya 
mencobakan pembelajaran komunikasi menggunakan PECS (picture exchange communication 
system), kemudian setelah penelitian hasilnya dibandingkan dengan kondisi awal. Penelitian ini 
n~enggunakan metode eksperimen semu dengan modei One group pretest posttest design yaitu 
eksperimen yang dilaksanakan pada satu kelompok saja tanpa kelompok pembanding. Dalarn 
pelaksanaan terlebih dahulu dilakukan tes awal (01) kemudian diberi perlakuan (X) dan 
selanjutnya dilakukan pengukuran posttest (02). Kemudian hasil pre test dan post test 
dibandingkan untuk mengetahui ada tidaknya hasil perlakuan (X) secara jelas. Dengan taraf 
signifikan 0,05 maka diperoleh Uhit (2) > Utab (0,047) dengan demikian maka hipotesis 
penelitian diterima yaitu terdapat pengaruh yang signifikan penggunaan PECS (picture exchange 
communication system) dapat meningkatkan kemarnpuan komunikasi anak autistic". Dari Hasil 
penelitian dapat disimpulkan bahwa PECS dapat meningkatkan kemampuan komunikasi anak 
autistic. Peneliti menyarankan agar metode ini dapat dilakukan disekolah-sekolah autis dalam 
rangka membantu mengembangkan komunikasi anak autistic. 

Kata Kunci: PECS, Komunikasi Anak Autistik 

PENDAHULUAN 

Komunikasi merupakan sarana untuk terjalinnya hubungan antar seseorang dengan orang 

lain, dengan adanya komunikasi maka terjadilah liubungan sosial, karena manusia itu adalah 



makluk social, di antara yang satu dengan yang lainnya saling membutuhkan,sehingga 

te rjadinya interaksi yang timbal balik. 

Dalarn interaksi tentunya terjadi proses komunikasi, dimana komunikasi itu tidak 

terlepas dari tujuan, topik atau p k t k  bi~asan.  Komunikasi akan berjalan dengan baik apabila 

ditunjang dengan alat atau media sebagai sarana penyaluran informasi atau berita. 

Dalam kenyataannya bahwa proses komunikasi itu tidak selamanya lancar , ha1 terjadi 

dikarenakan kurangnya memperhatikan unsur-unsur yang mestinya ada dalam proses 

komunikasi. Komunikasi itu perlu memperhatikan unsur-unsur yang berkaitan dengan proses 

komunikasi yaitu komunikator dan komunikan, dengan memperhatikan kedua unsur tersebut 

maka diperkirakan komunikasi akan be rjalan dengan lancar. 

Pendidikan merupakan suatu aspek kehidupan yang sangat mendasar bagi pembangunan 

bangsa suatu negara. Dalarn penyelenggaraan pendidikan di sekolah yang melibatkan guru 

sebagai pendidik dan siswa sebagai peserta didik, diwujudkan dengan adanya interaksi belajar 

mengajar atau proses pembelajaran. Dalarn konteks penyelenggaraan ini, guru dengan sadar 

merencanakan kegiatan pengajarannya secara sistematis dan berpedoman pada seperangkatn 

aturan dan rencana tentang pendidikan yang dikemas dalam bentuk kurikulum. Untuk 

penyampaian pembelajaran ini maka hams ada interaksi antara gum dan peserta didik, 

keterlibatan mereka dalam pembelajaran diwujudkan dalarn bentuk komunikasi timbal balik 

sehingga tujuan dari pembelajaran dapat tercapai dengan baik. 

Pendidikan adalah kunci masa depan bagi setiap individu tak terkecuali anak autistik 

yang mana mereka memiliki berbagai gangguan, yang sering menyebabkan kendala bagi mereka 

dalam belajar. Kebanyakan orang berkomunikasi dengan anak autistik secara verbal, dimana 
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mereka hanya mengucapkan instruksi tanpa bantuan apapun. Hal tersebut bisa juga te jadi  dalam 

proses belajar mengajar, dirnana para pengajar cenderung rnenjelaskan dengan menguraikan 

secara verbal. Keadaan ini rnenirnbulkan hambatan yang rnernbuat anak menjadi frustasi dan 

memungkinkan munculnya perilaku negatif. 

Anak autistik rnengalami kesulitan dalam berkornunikasi karena rnereka rnengalami 

harnbatan dalam perkembangan bahasanya (Williams dan Wright, 2004). Sedangkan bahasa 

merupakan media utama dalam komunikasi. Jadi apabila perkernbangan bahasa rnengalami 

hambatan, maka kernampuan komunikasipun akan terharnbat. Selain dipengaruhi oleh rnasalah 

perkembangan bahasa, kernampuan komunikasi juga dipengaruhi oleh sistem biologis dan 

syaraf, pemahaman (kernampuan kognitif), dan kernampuan sosial (Sunardi dan Sunaryo, 

2006: 184). Oleh karena itu, te rjadinya ketidakmatangan atau adanya gangguan dalam aspek- 

aspek tersebut cenderung mengharnbat perkernbangan kernampuan kornunikasi. 

Berdasarkan kondisi tersebut di atas banyak orangtua anak autistik sangat cemas dengan 

perkembangan kemampuan komunikasi anaknya. Karena itu, para orangtua berusaha untuk 

mengembangkan kernampuan komunikasi dengan melatih anak untuk berbicara. Padahal melatih 

berbicara saja belum tentu tepat, karena hanya rnelatih berbicara berarti hanya rnelatih salah satu 

aspek saja dari kornunikasi. Dengan menuntut anak untuk bicara lancar akan membuatnya 

sernakin tegang dan ketegangan itu rnenghambatnya untuk berpikir leluasa (Sjah dan Fadhilah, 

2003:2 13). 

Tuntutan agar anak autistik terus dilatih bicara lancar tidak hanya rnuncul dari orangtua 

saja tapi datang juga dari para pendidiklguru. Para guru menuntut anak autistik berbicara lancar 

karena berkaitan dengan kepentingan program pernbelajaran, diantaranya diharapkan setidaknya 
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anak autistik mampu menjawab secara lisan pertanyaan-pertanyaan sederhana. Memang benar 

kemampuan bicara penting dalm pembelajaran, namun sesungguhnya yang lebih penting adalah 

pemaharnan terhadap bahasa dan kemarnpuan untuk berkomunikasi dua arah (S-jah, dan 

Fadhilah, 2003:Z 13). 

Semua pihak (orangtua dan guru) harus menyadari bahwa yang harus ditekankan adalah 

kemampuan berkomunikasi tidak hanya bicara, tapi semua aspek komunikasi. Dengan pemikiran 

seperti itu maka kita bisa melakukan berbagai ha1 untuk mengembangkan kemampuan 

komunikasi anak autistik. Kita bisa mengembangkan kemampuan komunikasi anak autistik 

karena sesungguhnya mereka masih memiliki potensi untuk berkomunikasi, misalnya dengan 

gerak tubuh atau dengan visualnya (Williams dan Wright, 2004). 

Hal serupa juga terjadi di SLB YPPA yang mayoritas peserta didiknya adalah anak 

autistic. Penekanan komunikasi secara verbal merupakan target awal pada setiap anak, karna 

dianggap bahwa setiap anak harus bisa verbal tanpa mempertimbangkan bahwa komunikasi itu 

tidak hanya verbal saja. Untuk itu perlu dipikirkan pula berbagai pendekatan, metode atau media 

yang dapat membantu mengembangkan kemampuan komunikasi anak autisik. agar potensi yang 

mereka miliki akan berkembang sesuai dengan kebutuhan dan kemarnpuannya. 

Salah satu pendekatan dalam pengembangan komunika; pada anak autistic adalah PECS 

(Picture Exchange Communication System). PECS (Picture E x c h ~ ~ n g e  Communication System) 

adalah suatu pendekatan untuk melatih komunikasi dengan menggunakan simbol-simbol verbal 

(Bondy dan Frost, 1994:2). PECS dirancang oleh Andrew Bondy dan Lori Frost pada tahun 1985 

dan mulai dipublikasikan pada tahun 1994 di Amerika Serikat. Awalnya PECS ini digunakan 

untuk siswa-siswa pra sekolah yang mengalarni autis dan kelainan lainnya yang berkaitan dengan 
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gangguan komunikasi. Siswa yang menggunakan PECS ini adalah mereka yang perkembangan 

bahasanya tidak menggembirakan dan mereka tidak memiliki kemauan untuk berkomunikasi 

dengan orang lain. Dalam perkembangan selanjutnya, penggunaan PECS telah meluas dapat 

digunakan untuk berbagai usia Oan lebih diperdalam lagi. 

Dengan menggunakan PECS bukan berarti menyerah bahwa anak tidak akan bicara, 

tetapi dengan adanya bantuan gambar-gambar atau simbol-simbol maka pemahaman, pada tahap 

awalnya anak diperkenal kan dengan simbol-simbol non verbal. 

Analisis kondisi lapangan 4 orang peserta didik di SLB YPPA adalah mereka 

bermasalah dalam k~munikasi~dimana ke empat anak ini belum mampu berkomunikasi dengan 

orang lain baik dengan guru,orang tua atau dengan teman-temannya. Berdasarkan pertimbangan 

clan informasi tersebut, peneliti merasa perlu melakukan penelitian mengenai "pengaruh PECS 

(picture exchange communication system) terhadap komunikasi anak autistic" 

METODOLOGI PENELITIAN 

Penelitian ini merupakan jenis penelitian ekperimen semu (Quasi Ekperimen-Research). 

Desain penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah rancangan kelompok tunggal (one 

group pretest posstest design), artinya penelitian yang dilaksanakan pada suatu kelompok tanpa 

menggunakan kelompok pembanding, subjek dikenai perlakuan untuk jangka waktu tertentu, 

pengukuran dilakukan sebelum dan sesudah perlakuan diberikan., dan pengaruh perlakuan 

diukur dari perbedaan antara pengukuran awal (TI) dan pengukuran akhir (Tz). subjek dalam 

penelitian ini adalah beberapa anak autistik di SLB YPPA Padang yang perkembangm. 

komunikasinya kurang menggembirakan, mereka bejumlah empat orang. Uji statistika yang 



di_makan dalam penelitian ini adalah Uji U Mann Withney. Dengan criteria pengujian Ha 

diterima jika U hitung > U tabel pada taraf signifikan 0,005, Ho ditolak jika U hitung 5 U table. 

Variabei penelitian adalah suatu yang menjadi objek sasaran atau titik pandang dari 

kegiatan pene!i&ian, yang terdiri dari: variabel bebas adalah kondisi atau karakteristik y m g  

dimanipulasi oleh peneliti. Yang menjadi variabel bebas O<) adalah metode PECS. Variabei 

terikat adalah kondisi atau karakteristik yang berubah. Pada penelitian ini yang menjadi variabel 

terikat (Y) adalah kemarnpuan komunikasi anak autistic. 

Adapun prosedur dilakukan penulis yaitu melalui pra penelitian dan penelitian. Kegiatan 

pra penelitian adalah kegiatan awal peneliti sebelum terjun ke lapangan. Kegiatan ini dilakukan 

di SLB YPPA Padang. Pra penelitian ini bertujuan untuk melihat kemampuan komunikasi pada 

anak. Selain itu juga melakukan perbincangan dengan pihak guru yang bersangkutan untuk 

mengetahui karakteristik subjek yang hendak diteliti nantinya. Tahap berikutnya adalah tahap 

penelitian dengan diawali pretes kemudian diukur dan dilanjutkan dengan intervensi dan diukur 

lagi dengan postes, hasil pretes dan postes dianalisis dengan uji U mann Whitney, dengan rumus: 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Sebelum dilakukan tes awal terlebih dahulu peneliti melakukan asesmen untuk 

menentukan kemampuan awal setiap subjek penelitian. Selain itu asesmen dilakukan untuk 



menentukan dari fase manakah intervensi itu dimulai. Berikut h a i l  asesmen dari setiap subjek 

penelitian: 

1. AF 

PJ bslru bisa mengoceh seperti "marnirni, aaaib, acucu, aaaayiif. amimmxthu". kF 

sangat menyukai mainan mobil-mobilan. jika ia melihat mobil-mobilan, AF langsung 

mengambil mobil-mobilan itu sambil mengoceh dan memainkannya dengan terus 

mengoceh. Jika ia tidak bisa mengarnbil mobil-mobilan yang ia inginkan maka AF 

langsung meminta bantuan orang yang ada didekatnya dengan menarik tangan orang itu 

sambil mengoceh ke tempat mobil-mobilan itu. Setelah AF mendapatkan mainan mobil- 

mobilan itu ia segera memainkannya sambil mengoceh. Dirurnah AF baru bisa mengoceh 

sambil menarik tangan norang yang berada didekatnya untuk mengambilkan benda yang 

ia mau, dalaii belajar pun AF nasih ineiigoceh, jika ada pelajaran ekspresif arif b x u  bisa 

menirukan gerak bibir dengan yang tidak jelas, seperti "kue" AF mengucapkan u-e 

dengan nada yang aneh. Dalam bermain AF baru mengoceh dengan teman-temanya dan 

suka mendorong temannya. Dalam meniru imitasi suara dan kata AF baru bisa 

mengeluarkan suara yang tidak jelas seperti huruf a=aaiib, saya=aaia. 

2. IZ 

Dalarn bicara IZ baru bisa menbaceh. Jika IZ menginginkan sesuatu yang ia inginkan 

maka IZ akan mengambil benda itu sendiri atau meminta bantuan kepada orang yang 

berada didekatnya dengan menarik tangan orang itu. IZ sangat menyukai pensil dan buku 

karena IZ suka menulis menyalin tulisan. Dalam belajar IZ selalu menuliskan jarinjra di 

meja atau di dinding. Melihat angka atau tulisan IZ selalu meniru bentuk tulisan atau 



angka itu dengan jarinya walau tidak ada pensil. Ocehan IZ berupa "asseeng, eisiaa, 

eeeng". IZ baru bisa menyebutkan angka dengan bunyi huruf yang tidak jelas seperti 

angka 1 IZ menyebutnya "sarnma, 2=dung-a, 4=arnpa, 1 1 =eslelia. Dalam menyebutkan 

btlA--buahan juga sama seperti kelapa=kela-asia, belimbing-belien, suara Israq yang 

keluar juga belurn jelas dan terdengar aneh. Dalam bermain pun IZ tidak pernah berkata 

hanya berupa ocehan yang keluar. Di nunah pun IZ baru bias mengoceh. Dalarn imitasi 

suara dan kata IZ baru bisa mengeluarkan suara yang hampir mirip dengan benda yang 

ditunjuk atau kata yang disuruh tiru 

SN 

SN baru bisa mengoceh. SN belurn bisa mengelurkan suaranya berupa kata-kata yang 

jelas. Jika SN rnerasa tidak nymm atau permintkmrnya terhadap ~ 1 s t ~  benda tida!! 

terpenuhi maka Safa akan menangis atau marah-marah dengan membenturkan kepalanya. 

SN sangat menyukai benda yang berwarna biru seperti gelas, piring, sendok, tempat nasi 

yang benvarna biru. SN melihat benda yang benvarna biru itu langsung mengambil 

bendanya. Jika ia tidak dapat mengambil benda warna biru seperti mangkuk taperware 

benvarna biru ia akan meminta bantuan orang yang berda didekatnya dengan menarik 

tangan orang itu kepac?? benda yang ia inginkan. Dalam meniru imitasi suara dan kata SN 

baru bisa meniru gerakan bibir sambil mengangguk dan berupa helaan nafas tanpa 

mengeluarkan suara. 



4. CN 

CN baru bisa mengoceh "ndii-ndii" cana sangat menyukai bola atau balon. Jika CN 

melihat bola atau balon ia lansung mengambilnya dan memainkanya. Jika CN tidak bisa 

mendapatkan bola atau balon, maka CN akan menunjuk bola atau halon kepada orang 

yang ada didekatnya agar mau mengambilkanya. CN berusaha meminta bola atau balon 

dengan menggerakan bibir "bo-11". Dalarn bermain CN baru bisa sesekali mengoceh. 

dalam belajar CN juga baru bisa mengoceh "ndii-ndii" jika ia mau sesuatu makanan CN 

langsung mengadahkan tangan kepada orang yang sedang makan makanan yang ia mau. 

Untuk materi identifikasi anggota tubuh CN sudah mulai paharn, CN sudah mampu 

menunjukkan kepala, tangan,perut dan kaki ketika guru meminta CN untuk 

memegangnya, intruksi yang diberikan oleh guru adalah" pegang.. . . . ." maka CN akan 

mernegangnya. 

Dibawah ini merupakan table nilai pretest dan posttest yang telah diperoleh anak autistik. 

T1 adalah skor yang diperoleh anak autistik pada saat pretest atau belum ada perlakuan, 

sedangkan T2 adalah skor yang diperoleh dari posttest setelah anak diberikan metode PECS. 

Tabei I 

Skor TI dan T2 Serta Ranknya 

No 

1 

-- ~- 
2 

Nama 

SN 

IZ 

Skor Rank 

T 1 

-> 
9 

3 

R 1 

6 

- -. 

6 

T2 

6 

6 

R2 

2.5 

-- .~. 

2.5 



bahwa: 

3 

4 

AF 

CN 

Jumlah 

5 

2 

Dari data diatas diketahui nl=4, R1=24 d m  n2=4, d m  R2=12 maka dapat ditemukan 

14 

10 

3 

2 8 

4 

8 

1 

6 

I ! 
24 12 



Dengan taraf signifikan 0,05 maka diperoleh Uhit (2) > Utab (0,047) dengan demikian 

maka hipotesis penelitian diterima yaitu terdapat pengaruh yang signifikan penggunaan PECS 

(picture exchange communication system) dapat meningkatkan kemampuan komunikasi anak 

autistic" 

Salah satu masalah pada anak autistik adalah communications Ji-ustrations. Masalah 

komunikasi yang terjadi pada penyandang autistik membuat mereka sering frustrasi. Mereka bisa 

mengerti orang lain jika orang lain berbicara langsung kepada mereka. Itu sebabnya mereka 

seolah tidak mendengar bila orang lain bercakap-cakap sesamanya. Penyandang autisme merasa, 

percakapan itu tidak ditujukan kepada mereka, karena itu mereka sulit memahami tuntutan 

lingkungan yang meminta mereka menjawab meski mereka tidak ditanya secara langsung. 

Penyandang autistik juga sulit mengungkapkan diri, sehingga berteriak atau berperilaku negatif 

lain sekedar untuk mendapatkan apa yang mereka inginkan. Mereka tidak tahu dan atau tidak 

marnpu mengungkapkan diri secara efektif, kadang mereka berada dalarn kondisi tertekan untuk 

dapat mengekspresikan keinginannya sehingga seringkali fi-ustrasi bila tidak dimengerti. 

Dengan adanya masalah komunikasi seperti telah disampaikan di atas jelaslah anak 

autistik akan menghadapi berbagai kesulitan untuk mengungkapkan keinginannya dan dengan 

kemampuan komunikasi seperti demikian perlu adanya suatu cara yang dapat membantu mereka 

untuk berkomunikasi dengan lingkungannya. 

Salah satu cara yang dapat digunakan untuk membantu masalah komunikasi anak autistic 

adalah dengan rnenggunakan PECS (Picture Exchange Communication Sy.stem). PECS (Picture 

Exchonge Communication ,S'ystem). adalah suatu metode untuk melatih komunikasi dengan 

menggunakan simbol-simbol verbal. 
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Dari penelitian yang dilakukan terlihat bahwa anak belajar dengan gembira 

karena mereka merasa jika mereka mampu melakukan bertukar gambar maka dia akm 

mendapatkan ha1 yang sangat dia senangi. Jelaslah bahwa PECS ini memberikan kontribusi 

yang positif untuk membantu meningkatkan komunikasi and .  autistic. Selain itu penelitian 

ini juga menunjukkan bahwa PECS ini dapat meningkatkan kemampuan komunikasi anak 

autistic, ini terbukti dengan terjadinya peningkatan kemampuan dari pretes dan postes. 

Sebelum intervensi kemampuan anak diukur deng pretes, nilai anak autistic hanya sampai 

pada skor 5 tertinggi dan 2 terendah. Setelah intervensi skor anak autistic menunjukkan 

peningkatan dengan skor tertinggi 10 dan skor terendahnya 3. Dari data mentah ini saja 

sudah terlihat perubahan pada anak autistic dengan menggunakan metode PECS ini. 

Berdasarkan pengalaman Wallin (2007:l) ada beberapa keunggulan yang 

dimiliki oleh PECS ini, diantaranya: 

1 .  Setiap pertukaran menunjukkan tujuan yang jelas dan mudah dipaharni. Pada saat tangan 

anak menunjuk gambar atau kalimat, maka dapat dengan cepat dan mudah permintaan 

atau pendapatnya itu dipahami. Melalui PECS, anak telah diberikan jalan yang lancar dan 

mudah untuk menemukan kebutuhannya. 

2. Sejak dari awal, tujuan komunikasi ditentukan oleh anak. Anak-anak tidak diarahkan 

untuk merespon kata-kata tertentu atau pengajaran yang ciitentukan oleh orang dewasa, 

akan tetapi anak-anak didorong untuk secara mandiri memperoleh "jembatan" 

komunikasinya dan te rjadi secara alamiah. Guru atau pembimbing mencari apa yang anak 

inginkan untuk dijadikan penguatan da? jzmbatan komunikasi dengan anak. 

3. Komunikasi menjadi sesuatu penuh makna dan tinggi motivasi bagi anak autis. 



4. Material (bahan-bahan) yang digunakan cukup murah, mudah disiapkan, dan bisa 

dipakai kapan saja dan dimana saja. Simbol PECS dapat dibuat dengan digambar sendiri 

atau dengan foto. 

5.  PECS tidak membatasi anak untuk berkom~lnikasi dengan siapapun. Setiap orang dapat 

dengan mudah memahami simbol PECS sehingga anak autis dapat berkomunikasi 

dengan orang lain tidak hanya dengan keluarganya sendiri. 

Dengan adanya penjelasan di atas sangat mendukung bahwa PECS tersebut efektif 

digunakan untuk mengembangkan kemampuan anak autistic. Dari h a i l  penelitian menunjukkan 

bahwa terdapat pengaruh yang signifikan penggunaan PECS (picture exchange communication 

system) dapat meningkatkan kemampuan komunikasi anak autistic". Hal ini dibuktikan dengan 

perolehan U hitung lebih besar dari pada U table. 

SIMPULAN DAN SARAN 

Komunikasi merupakan suatu proses interaksi satu individu dengan individu lain. 

Dengan komunikasi orang bisa menyapaikan apa yang diinginkan atau apa yang dirasakannya 

kepada orang lain. Dalam hidup bermasyarakat komunikasi menjadi suatu keharusan baik 

menggunakian bahasa verbal maupun non verbal. 

Salah satu keterbatasan anak autistic adalah komunikasi. Peneliti mencoba mencarikan 

salah satu alternative metoda komunikasi yang dapat digunakan oleh anak autistic yaitu dengan 

PECS (picture exchange communic~tion system). 

Hasil penelitian ini menunjukan bahwa dengan taraf signifikan 0,05 maka diperoleh 

Uhit (2) > Utab (0,047) dengan demikian maka hipotesis penelitian diterima yaitu terdapat 

pengaruh yang signifikan penggunaan PECS (picture exchange communication system) dapat 
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meningkatkan kemarnpuan komunikasi anak autistic". . Dengan diterimanya hipotesis penelitian 

ini maka dapat disimpulkan bahwa PECS ini dapat meningkatkan kemampuan komunikasi anak 

autistic. Hasil penelitian ini dapat berlaku secara umum pada anak autistic lainnya jika subjek 

memiliki kemampuan dan karakteristik yang h a m ~ l r  szma dengan subjek penelitian yang peneliti 

Jakukan. Berdasarkan hasil penelitian ini maka disarankan: 

1. Untuk sekolah 

a. Kepala sekolah 

Sebagai penentukan kebijakkan dalam proses pembelajaran agar lebih meningkatkan 

kualitas pelayanan pendidikan bagi anak berkebutuhan 'khusus di sekolah demi 

tercapainya tujuan pendidikan dan layanan yang tepat sesuai dengan kebutuhan anak. 

Salah satunya melalui penggunaan PECS ini dalam pembelajaran komunikasi untuk 

anak autistic. 

b. Guru 

Guru hendaknya mampu mengembangkan ilmu pengetahuan dengan berbagai ide 

yang kreatif dan berusaha membantu anak didik menemukan cara belajar yang sesuai 

dengan kebutuhan anak. Dalam rangka mengajarkan komunikasi pada anak autistic 

hendaknya guru menggunakan PECS. 

2. Untuk peneliti selanjutnya. 

Penelitian ini dapat dilanjutkan oleh peneliti lainnya di sekolah-sekolah lain yang 

berkaitan dengan pembelajaran komunikasi pada anak autistic. Dan data yang ada dalarn 

penelitian ini dapat dijadikan sebagai data awal unutk penelitian yang lebih besar. 
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