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BAB I 

PENDAHULUAN 

I.I  Latar Belakang Masalah 

Manusia adalah makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendiri tanpa adanya 

manusia lain dan lingkungan di sekitarnya. Mereka membutuhkan peran manusia 

lain dalam menjalani kehidupan di dunia ini. Hal itu membuat manusia  

mempunyai keinginan untuk saling berhubungan dengan manusia lainnya dengan 

cara membangun sebuah komunikasi.  

Keinginan untuk berkomunikasi juga disebabkan karena adanya motivasi 

dari manusia tersebut untuk mendapatkan kemudahan-kemudahan dalam 

menjalani hidupnya, salah satu contohnya adalah dosen dengan mahasiswa. 

Apabila mahasiswa ingin izin tidak masuk kuliah, maka mahasiswa harus 

mengkomunikasikan alasannya kepada dosen, sehingga dosen memakluminya. 

Contoh diatas membuktikan bahwa kita sebagai manusia membutuhkan 

komunikasi agar kemudahan-kemudahan dalam hidup bisa didapatkan.  

Selain untuk mendapatkan kemudahan, pola komunikasi yang baik juga 

menciptakan hubungan yang baik dengan manusia lainnya. Apabila tidak tercipta 

pola komunikasi yang baik, maka hubungan tersebut tidak berjalan dengan baik 

dan mengakibatkan konflik di antara manusia tersebut, contohnya adalah salah 

paham, rasa curiga, dan lain-lain. Ketika konflik tersebut terjadi, maka hal itu 
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akan menimbulkan kesulitan-kesulitan pada manusia dalam menjalani 

kehidupannya. 

Disamping untuk mendapatkan kemudahan-kemudahan dan menghindari 

konflik, sebagai manusia, kita juga pasti ingin mempunyai pengetahuan baru yang 

bisa kita implementasikan ke dalam kehidupan kita. Komunikasi juga berfungsi 

sebagai pertukaran informasi. Membuat yang semulanya kita tidak tahu apa-apa, 

jadi tahu segala hal yang ada di kehidupan ini.  

“We cannot not communicate” (kita tidak bisa tidak berkomunikasi) yang 

dikatakan oleh Paul Watzlawick1 adalah benar adanya. Tidak diragukan lagi 

bahwa komunikasi memang benar kebutuhan manusia dalam menjalani hidupnya, 

karena menurut Dr. Everet Kleinjan (East West Center Hawaii)2

Walaupun komunikasi adalah kebutuhan manusia dalam kehidupannya, 

ternyata dalam proses komunikasi antar manusia pun tidak terlepas dari sebuah 

gangguan. Komunikator (orang yang mengirimkan pesan) cenderung beranggapan 

bahwa pesan pasti diterima dan dimaknai sebagaimana yang dimaksudkan. 

Namun, dalam perjalanannya, pesan sering kali mengalami sejumlah gangguan 

, komunikasi juga 

merupakan bagian kekal dari kehidupan manusia seperti hal nya bernafas. Seluruh 

hidup manusia dihabiskan oleh berkomunikasi dengan manusia lainnya. Apabila 

manusia tidak berkomunikasi, maka ia akan terisolasi dari manusia lainnya dan 

hal tersebut bisa menyebabkan ketidakseimbangan jiwa dari manusia tersebut. 

                                                            
1 http://en.wikipedia.org/wiki/Paul_Watzlawick 
2 http://bit.ly/1d3BZkQ 

http://en.wikipedia.org/wiki/Paul_Watzlawick�
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(noise) sehingga tidak diterima sebagaimana yang dikirimkan atau dimaknai tidak 

sebagaimana yang dimaksudkan. 

Sebagai salah satu contoh kongkrit gangguan yang terjadi di komunikasi 

pada manusia adalah komunikasi yang terjadi pada manusia penderita cerebral 

palsy.  Menurut International workshop on definition and classification of 

Cerebral Palsy di Bethesda, Maryland, U.S.A April 2006 (Oewen & Wiradidjaja 

2012, 8), gangguan yang dialami pada penderita cerebral palsy ini disebabkan 

oleh adanya gangguan permanen dari perkembangan gerakan motorik, pola pikir 

dan sikap tubuh yang menyebabkan keterbatasan aktivitas, akibat adanya 

gangguan perkembangan otak yang non-progressive pada saat janin (masa 

prenatal) atau bayi (masa pascanatal). Salah satu hal yang akan timbul dari 

gangguan perkembangan otak tersebut pada umumnya adalah gangguan pada 

komunikasi penderitanya, sehingga dalam penyerapan dan pengiriman pesan 

komunikasi yang dilakukannya pun tidak maksimal. 

Cerebral palsy dalam penelitian ini merupakan kelainan pada manusia 

yang menimbulkan ketidaksempurnaan jalannya proses komunikasi yang 

dilakukan oleh penderitanya. Dengan gangguan-gangguan yang dialaminya, 

penderita cerebral palsy tidak dapat berkomunikasi secara sempurna, karena untuk 

menjalani proses komunikasi yang sempurna, manusia harus mempunyai fungsi 

otak yang baik.  

Ilmuwan ahli saraf Paul Macleen (Vardiansyah 2004, Lampiran 2) 

mengungkapkan bagian-bagian otak dan fungsinya masing-masing pada manusia. 
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Bagian-bagian dan fungsi tersebut terdiri atas tiga bagian dan masing-masing 

mempunyai fungsi penting dalam berkomunikasi. Bagian pertama dari otak adalah 

suatu struktur di bagian atas ujung tulang belakang yang mencakup bagian dari 

pangkal otak. Bagian otak ini mengatur pernapasan, denyut jantung, pergerakan 

otot, serta gerak-gerik respon dan insting. Bagian otak selanjutnya adalah bagian 

yang berfungsi untuk mengatur emosi, perasaan dan ekspresi. Bagian otak yang 

terakhir adalah otak berfikir manusia, yang mengatur kecerdasan intelektual dan 

pola pikir manusia itu sendiri. Seluruh fungsi-fungsi tersebut merupakan hal 

penting pada otak manusia untuk menjalani proses komunikasi. 

Ketidaksempurnaan otak yang diderita orang cerebral palsy 

mengakibatkan salah satu peralatan tubuhnya tidak berjalan dengan sebagaimana 

mestinya, yaitu akal. Akal pada komunikasi berfungsi untuk mengingat, 

menghubungkan, menganalisis, dan menyimpulkan sebuah pesan  (Vardiansyah 

2004, 39). Namun, kemampuan anak penderita cerebral palsy dalam 

menggunakan akalnya tidak sempurna, sehingga upaya mereka dalam mengingat, 

menghubungkan, menganalisis, dan menyimpulkan sebuah pesan yang kita 

sampaikan menjadi tidak maksimal. 

 Selain penggunaan akal yang tidak sempurna, gangguan kerja otak juga 

menyebabkan penderita cerebral palsy mengalami gangguan pada pola pikir yang 

dapat menghambat perkembangan bahasa. Diasumsikan secara meluas bahwa 

bahasa diperlukan untuk sebagian besar proses berpikir tingkat tinggi, dan oleh 

karenanya sebagian besar item dalam kebanyakan tes inteligensi melibatkan 

stimulus verbal, respon verbal, atau keduanya. Defisit dalam keterampilan bahasa 
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mungkin merupakan karakteristik yang paling menonjol yang membedakan antara 

penderita cerebral palsy dan non-cerebral palsy. 

Tidak berakhir sampai disini, gangguan otak juga menyebabkan kontrol 

otot penderita cerebral palsy bekerja tidak maksimal, khususnya pada otot mulut. 

Penderita cerebral palsy harus diberikan terapi bicara untuk membantu 

perkembangan otot rahang bagian atas dan mulut agar lebih fleksibel dalam 

berbicara. Gangguan pada otot mulut, membuat penderita cerebral palsy 

mengalami kesulitan dalam penyampaian pesan secara verbal, khususnya  

berbicara. 

 Dengan ketidakmaksimalan kerja otot pada penderita cerebral palsy, 

usahanya dalam penyampaian pesan secara non verbal pun juga mengalami 

gangguan. Sebagaimana yang kita ketahui, komunikasi nonverbal merupakan 

pendukung dari komunikasi verbal. Contoh: apabila kita ingin menunjukkan suatu 

tempat kepada orang lain, selain kita mengatakan “disana!”, tangan kita juga akan 

menunjuk ke tempat tujuan tersebut. Perilaku tangan kita tadi lah sebagai 

komunikasi non verbal untuk mendukung maksud “disana!” sebagai komunikasi 

verbal. Dalam kasus penderita cerebral palsy, untuk melakukan komunikasi 

nonverbal seperti contoh diatas, merupakan sesuatu yang sulit untuk dilakukan, 

karena terdapat gangguan pada kerja otot penderitanya.  

 Kesimpulan dari paragraf-paragraf diatas adalah penderita cerebral palsy 

mengalami gangguan dalam usaha komunikasi, baik dalam upaya penyerapan 

pesan atau upaya melakukan penyampaian pesan secara verbal dan nonverbal. Hal 
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tersebut dikarenakan oleh kelumpuhan otak yang mengakibatkan pola pikir dan 

kerja motorik penderitanya tidak bekerja sebagaimana mestinya. Oleh karena itu 

peneliti merasa topik ini menarik untuk diteliti, karena interaksi komunikasi yang 

dilakukan oleh penderita cerebral palsy berbeda dari komunikasi yang dilakukan 

oleh manusia normal lainnya, dikarenakan adanya gangguan (noise) yang terjadi 

pada diri anak cerebral palsy tersebut.  

I.2  Identifikasi Masalah 

 Dari 30 orang yang ditampung di Yayasan Sayap Ibu Bintaro, hampir 

sebagian adalah penderita cerebral palsy. Tingkatan cerebral palsy yang mereka 

derita berada di berbagai tahap, ada yang berada di tahap cerebral palsy ringan 

dan ada pula yang berada di tahap berat. Mereka yang ada di cerebral palsy tahap 

ringan, masih bisa berkomunikasi dengan lingkungannya; sedangkan mereka yang 

menderita cerebral palsy pada tahap tinggi, cenderung pasif dalam merespon 

komunikasi dari lingkungan sekitarnya.  

 Tidak sedikit pula dari mereka yang menderita kelainan lain disamping 

menderita cerebral palsy. Contoh kelainan yang mereka derita di samping cerebral 

palsy adalah buta, bisu, down syndrome, dan lain-lain. Hal ini dikarenakan, 

Yayasan Sayap Ibu Bintaro menampung anak yang ber-cacat ganda atau lebih. 

 Berbagai aktifitas anak penderita cerebral palsy yang berada di Yayasan 

Sayap Ibu jalani sehari-hari, tidak lepas dari peran perawat-perawatnya. Mereka 

mempunyai perawat yang selalu menjaganya 24 jam dari pagi hingga malam. 

Perawat harus melakukan peran layaknya mereka adalah orang terdekat anak-anak 
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tersebut, karena anak cerebral palsy di Yayasan Sayap Ibu Bintaro tidak 

mempunyai orang tua atau keluarga, sehingga mereka membutuhkan peran 

perawat sebagai orang terdekat mereka untuk melakukan aktifitas sebagaimana 

yang orang tua atau keluarga lain lakukan kepada anaknya, contohnya: makan, 

minum, mandi, bermain, dan aktifitas lainnya. 

 Dalam melakukan aktifitas-aktifitas tersebut, diperlukan adanya 

pengiriman pesan yang disampaikan secara verbal dan non verbal, sehingga kedua 

belah pihak baik perawatnya atau anak penderita cerebral palsy mengetahui apa 

yang diinginkan atau tidak diinginkan di antara keduanya. Contoh kongkritnya 

adalah pada saat bermain, terdapat  salah satu anak cerebral palsy tahap ringan di 

Yayasan Sayap Ibu Bintaro menginginkan perawatnya bernyanyi untuk 

menghiburnya. Cara anak cerebral palsy menyampaikan pesan tersebut adalah 

dengan cara berbicara (verbal) dan bertepuk tangan (nonverbal). Penyampaian 

pesan yang dilakukan anak cerebral palsy tersebut membuat perawatnya 

mengetahui apa yang diinginkannya, walaupun perawatnya sempat berulang kali 

memastikan apakah benar yang diinginkan anak tersebut adalah perawatnya 

bernyanyi. 

 Dengan adanya keterbatasan-keterbatasan pada anak cerebral palsy, pesan 

verbal dan non verbal yang ia terima dan yang ingin ia sampaikan dalam interaksi 

komunikasi antarpribadi dengan perawatnya menjadi tidak termakna dengan baik. 

Perawat tidak jarang harus memastikan kembali apa yang dimaksud oleh anak 

penderita cerebral palsy tersebut dan mengulang berkali-kali pesan yang ia ingin 

sampaikan ke anak cerebral palsy tersebut. Hal tersebut bertujuan agar pesan yang 
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ingin diserap dan disampaikan diantara keduanya tersampaikan, sehingga 

terciptalah interaksi komunikasi antarpribadi yang baik, walaupun prosesnya tidak 

terlalu sempurna. 

I.3  Rumusan Masalah 

Bagaimana membangun proses terjadinya interaksi komunikasi 

antarpribadi (studi kasus) pada Jelita (anak penderita cerebral palsy) 

dengan perawatnya di Yayasan Sayap Ibu Bintaro? 

I.4 Tujuan Penelitian 

Dengan meneliti hal ini, kita bisa mengetahui interaksi komunikasi 

antarpribadi pada Jelita (anak penderita cerebral palsy) dengan perawatnya 

di Yayasan Sayap Ibu Bintaro. 

I.5 Kegunaan Penelitian 

1. Akademis: penelitian ini dilakukan dengan harapan dapat berguna untuk 

perkembangan studi ilmu komunikasi yaitu menambah wawasan dan ilmu 

pengetahuan khususnya pada interaksi komunikasi antarpribadi pada anak 

penderita cerebral palsy dengan perawat di Yayasan Sayap Ibu Bintaro. 

2. Praktik: penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan dan bahan 

evaluasi pada interaksi komunikasi antarpribadi pada anak penderita 

cerebral palsy dengan perawat di Yayasan Sayap Ibu Bintaro. 
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I.6 Sistematika penulisan 

Penelitian ini akan dibagi dalam enam bab, yang akan dijabarkan sebagai 

berikut: 

1. Bab I Pendahuluan 

Merupakan garis besar yang menjelaskan mengenai latar belakang 

masalah, identifikasi masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, 

kegunaan penelitian, dan sistematika penelitian 

2. Bab II Objek Penelitian 

Pada bab kedua, Peneliti menjabarkan gambaran secara rinci mengenai 

ruang lingkup dari objek penelitian, yaitu kelainan cerebral palsy dan 

lain-lain. 

3. Bab III Tinjauan Pustaka 

Bab ketiga berisi tinjauan pustaka yang berupa teori-teori yang terkait 

dengan penelitian. Landasan teori yang digunakan merupakan teori-

teori yang berhubungan dan membantu Peneliti dalam menguji hasil 

penelitian pemecahan masalah.  

4. Bab IV Metodologi Penelitian 

Bab keempat menguraikan metode penelitian yang digunakan, analisis 

isi, teknik pengumpulan data, unit analisis, uji kredibilitas data, dan 

rencana analisis data.  
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5. Bab V Hasil dan Pembahasan 

Pada bab kelima, Peneliti menjabarkan hasil penelitian yang telah 

dilakukan dan akan membahas hasil penelitian secara keseluruhan dan 

bagaimana hasil penelitian ini menjawab Rumusan Masalah. 

6. Bab VI Kesimpulan dan Saran 

Pada bab terakhir, Peneliti akan memberikan kesimpulan atau jawaban 

pertanyaan dalam Rumusan Masalah yang telah Peneliti temukan 

melalui hasil penelitian. Peneliti juga akan memberikan saran yang 

menyangkut dengan penelitian ini. 
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