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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

I.1. Latar Belakang Masalah 

 Komunikasi merupakan sebuah proses yang bersifat konstan. Sebagai 

makhluk sosial, manusia membutuhkan komunikasi untuk kelangsungan 

hidupnya. Komunikasi merupakan sebuah sarana manusia untuk menyampaikan 

isi pikirannya kepada manusia lain. Menurut Julia T Wood (2008,10) Komunikasi 

adalah: 

  A systemic process in which people interact with and through symbols to create 

 and interpret meanings 

 Fungsi lain dari komunikasi selain menyampaikan pesan kepada manusia 

lain adalah sarana pembentuk konsep diri, pernyataan eksistensi-diri, memupuk 

hubungan, dan untuk memperoleh kebahagiaan. Seorang manusia membutuhkan 

manusia lain untuk menyatakan keeksistensi-dirinya, bahkan konsep diri 

seseorang dipengaruhi dari pemikiran orang tentang dirinya. Hal – hal seperti 

inilah yang menjadikan komunikasi sebagai salah satu elemen dasar yang 

essential dari kelangsungan hidup manusia. 

 Menurut Melvin L. DeFleur (1993,6),  Komunikasi antar manusia adalah: 

  A process during which source(s) initiate message using verbal and nonverbal 
 symbols and contextual cues to express meaning by transmitting information in such a 
 way that similar or parallel understandings are constructed by the intended receiver(s). 
 

Definisi yang dikemukakan oleh DeFleur mendeskripsikan komunikasi manusia 

sebagai sebuah proses, yang berarti memiliki tahapan – tahapan yang harus dilalui 
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agar terlaksanakan. Di dalam komunikasi, manusia berperan sebagai pengirim dan 

penerima. Pengirim, sebagai sumber pesan, membentuk isi pikiran yang hendak 

disampaikan lewat symbol – symbol menjadi pesan yang pada akhirnya 

disampaikan kepada penerima lewat suara verbal atau non verbal.  

 Dalam berinteraksi dengan orang lain, salah satu syarat yang menentukan 

keberhasilan dari proses tersebut adalah kesamaan Frame of Reference (FOR) dan 

Field of Experience (FOE) dari kedua belah pihak. Frame of Reference adalah 

cara seseorang melihat dunia dan keadaan sekitarnya (Hamilton, Cheryl 2008). 

Frame of Reference bisa berasal dari mana saja, baik itu orang tua, guru, teman, 

budaya, bahkan media. Setiap orang memiliki Frame of Reference yang berbeda – 

beda, karena banyaknya aspek yang bisa mempengaruhi persepsi kita tentang 

sesuatu. Di lain sisi, Field of Experience adalah pengalaman kita di masa lalu 

yang menjadi acuan kita dalam mengintepretasikan pesan yang didapat (Hanna & 

Wilson 1998, 111). Field of Experience antara pengirim dan penerima pesan yang 

tumpang tindihlah yang menentukan apakah proses komunikasi tersebut mencapai 

tujuannya. 

 Jenis komunikasi yang paling umum dilakukan manusia adalah 

komunikasi antar pribadi. Bentuk komunikasi ini terjadi ketika dua manusia 

berinteraksi timbal balik satu dengan lainnya. Interpersonal Communication 

Relating to Others 5th edition oleh Steven A. Beebe dan Susan J. Beebe 

mengatakan bahwa komunikasi antar pribadi merupakan bentuk komunikasi 

transaksional yang khas, melibatkan timbal balik, biasanya bertujuan untuk 
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mengelola hubungan. Di dalam komunikasi antar pribadi, ada beberapa tahapan 

yang terbentuk jika interaksi yang dilakukan berkelanjutan secara terus menerus.  

 Menurut Beebe, Beebe, dan Redmond dalam Elevator Model of Relational 

Development, ada berbagai tahapan yang dapat dicapai dua orang lewat 

komunikasi antar pribadi. Tahapan – tahapan tersebut terdiri dari Stranger, 

Acquaintance, Friend, Close Friend, dan Best friend/Lover/Spouse. Berdasarkan 

model ini, semakin sering interaksi yang terjadi antara kedua belah pihak, maka 

tahapan hubungan antara kedua orang tersebut akan meningkat. 

 Menurut Daniel Goleman di bukunya yang berjudul Social Intelligence 

(2007), “humans are wired to connect”. Komunikasi – baik verbal atau nonverbal 

– adalah jalan utama seseorang berhubungan dengan orang lain. Kita membangun 

hubungan dengan orang lain lewat perkenalan diri, pertanyaan, mendengarkan 

atau mengingat pengalaman bersama, dan membuat rencana untuk masa depan. 

Hubungan yang berkelanjutan ini berubah menjadi hubungan personal yang 

bersifat lebih mendalam dan lebih intim. 

 Dalam hubungan personal, melakukan percakapan tentang kegiatan sehari 

– hari, teman dekat, dan topik – topik ringan menjadi esensi hubungan personal 

antara dua orang. Penelitian yang dilakukan oleh para peneliti di bidang 

komunikasi antar pribadi menunjukkan bahwa pasangan yang saling mendengar 

dan terbuka satu sama lain memiliki peluang yang tinggi dalam menjaga 

hubungan dekat secara terus menerus (Canary & Stafford, 1994; Duck & Wood, 

1995; Spencer,1994; Wood & Duck, 2006).  
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 Masalah komunikasi yang dihadapi seseorang dalam berinteraksi dengan 

orang lain adalah noise (gangguan). Noise merupakan elemen komunikasi yang 

sangat berperan dalam menentukan keberhasilan proses komunikasi. Noise dapat 

dapat berasal dari luar (external noise) atau dari dalam (internal noise). External 

noise, gangguan yang berasal dari luar konteks pengirim atau penerima, dapat 

berupa suara keramaian jalan atau suara hujan. Sedangkan internal noise, 

gangguan yang berasal dari dalam, dapat berupa tingkat kepintaran, field of 

experience, atau kondisi fisik komunikan atau komunikator dalam berkomunikasi. 

 Salah satu contoh gangguan komunikasi disebabkan dari dalam diri 

pengirim atau penerima pesan adalah penyandang tuna rungu. Penyandang tuna 

rungu memiliki kekurangan pada organ pendengarannya sehingga mereka tidak 

bisa mendengar suara secara sempurna, atau bahkan tidak bisa mendengar suara 

sama sekali. Menurut Murni Winarsih (2007: 23), Tuna rungu adalah: 

  Seseorang yang mengalami kekurangan atau kehilangan kemampuan 
mendengar baik sebagian atau seluruhnya yang diakibatkan oleh tidak 
berfungsinya sebagian atau seluruh alat pendengaran, sehingga anak tersebut tidak 
dapat menggunakan alat pendengarannya dalam kehidupan sehari-hari. 
 
 Orang yang memiliki keterbatasan pada organ pendengarannya atau tuna 

rungu memiliki pola dan sistem komunikasi yang berbeda daripada orang pada 

umumnya. Hal ini disebabkan  kemampuan mendengar yang kurang sehingga 

sulit mengerti bahasa dan lambang komunikasi pada umumnya.  

 Dalam berinteraksi dengan orang lain, penyandang tuna rungu memiliki 

pola dan metode komunikasi yang berbeda dibandingkan dengan orang normal. 

Penggunaan non verbal menjadi salah satu media penting yang digunakan 

penyandang tuna rungu untuk berinteraksi dengan orang lain. Peneliti tertarik 
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untuk meneliti bagaimana interaksi yang terjadi antara penyandang tuna rungu 

dengan orang normal, yang sudah mencapai tahapan hubungan pacaran. Pola 

interaksi serta noise yang berbeda menjadikan topik ini menarik untuk diteliti.  

 

I.2. Identifikasi Masalah 

 Kekurangan yang dimiliki penyandang tuna rungu pada alat 

pendengarannya menjadikan proses komunikasi memiliki gangguan yang berbeda 

dibandingkan orang – orang normal. Salah satu masalah utama yang dihadapi 

orang tuna rungu dalam berinteraksi dengan orang lain adalah sulitnya menerima 

pesan karena rusaknya organ pendengaran. Penyandang tuna tungu membutuhkan 

metode lain selain menggunakan organ pendengaran untuk mendapatkan pesan 

yang dikirim. 

 Sebagai manusia, penyandang tuna rungu juga membutuhkan komunikasi 

untuk social survival. Kekurangan yang dimiliki karena rusaknya organ 

pendengaran membuat metode komunikasi verbal dan non verbal biasa tidak 

efektif. Penyandang tuna rungu harus menggunakan metode komunikasi lain agar 

dapat berinteraksi dengan orang lain, baik ke sesama penyandang tuna rungu 

ataupun non tuna rungu. 

 Metode komunikasi yang dapat dilakukan oleh penyandang tuna rungu 

terdiri dari berbagai macam. Salah satu metode yang paling sering digunakan oleh 

mayoritas penyandang tuna rungu adalah bahasa isyarat.  Metode ini ditemukan 

oleh Charles-Michel de l'Épée, seorang philanthropic educator yang berasal dari 

Perancis (Lane, Harlan 1984). Bahasa isyarat merupakan salah satu media 



	   6	  

komunikasi penyandang tuna rungu dalam bentuk tataan sistematis tentang 

seperangkat isyarat jari, tangan, dan berbagai gerakan yang melambangkan kosa 

kata bahasa. Metode lain yang juga biasanya digunakan oleh penyandang tuna 

rungu adalah speech reading, salah media komunikasi penyandang tuna rungu 

yang dilakukan dengan membaca ujaran kata – kata yang keluar dari mulut 

pengirim pesan. Metode ini ditemukan oleh John Conrad Amman (1669 – 1724), 

seorang dokter dari Jerman, lalu dikembangkan oleh Samuel Heinicke (1727 – 

1790). 

 Dalam komunikasi interpersonal, interaksi yang berkelanjutan akan 

membentuk hubungan personal yang bersifat intim. Pola komunikasi hubungan 

personal lebih mendalam dan memiliki ciri khas yang berbeda dibandingkan 

komunikasi interpersonal pada umumnya. Bahasa yang digunakan dalam 

hubungan personal, baik verbal dan non verbal, sangat berpengaruh terhadap 

kelangsungan hubungan. Penyandang tuna rungu mengandalkan bahasa non 

verbal dalam menyampaikan isi pesan kepada orang lain. Berbeda dengan orang 

normal yang cenderung lebih nyaman menggunakan bahasa verbal untuk 

menyampaikan isi pikirannya kepada pasangan.  

 Seorang aktivis ASL (American Sign Language) bernama Michele 

Westfall mengatakan bahwa kebanyakan penyandang tuna rungu lebih nyaman 

berhubungan dengan penyandang tuna rungu lainnya. Hal ini disebabkan mereka 

lebih nyaman berinteraksi dengan orang yang menggunakan bahasa mereka. 

 Hubungan pacaran yang terjalin antara penyandang tuna rungu dan orang 

normal tentu memiliki masalah – masalah dan pola interaksi yang berbeda 
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dibandingkan hubungan pacaran orang pada umumnya. Menurut Dr. Ronald 

Reiter dan Howard Stone dalam Self Help for Hard of Hearing Convention 

(SHHHC) pada tahun 1986, pasangan yang salah satunya kehilangan pendengaran 

setelah sebuah hubungan terjalin, hubungan seksual mereka akan terpengaruh. 

Kehilangan pendengaran menjadi salah satu faktor yang penting dari berbagai 

faktor yang memisahkan pasangan. 

 Dalam hubungan pacaran antara penyandang tuna rungu dengan non tuna 

rungu, kedua belah pihak harus menentukan “culture” yang harus mereka pilih 

dalam menjalani keseharian. Sama seperti hubungan diantara dua orang yang 

memiliki perbedaan budaya, hubungan antara penyandang tuna rungu dengan non 

tuna rungu harus memilih metode komunikasi yang akan mereka pakai. Menurut 

DEAF-INFO, ada dua “culture” yang biasanya dipilih dalam pasangan tuna rungu 

dengan non tuna rungu. Kedua “culture” tersebut adalah Hearing-centered 

(pasangan memilih bahasa verbal dan speech reading sebagai cara berinteraksi) 

dan Deaf-centered (pasangan memilih bahasa isyarat sebagai cara berinteraksi). 

Oleh karena itu, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul 

“Tahapan Pengembangan Hubungan Romantis Antara Penyandang Tuna Rungu 

Dengan Non Tuna Rungu” 

 

I.3. Rumusan Masalah 

 Seperti yang telah dijelaskan diatas, penyandang tuna rungu menggunakan 

bahasa isyarat dan lip reading dalam komunikasinya. Oleh karena itu, fenomena 
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ini akan menarik untuk diteliti lebih jauh, sehingga rumusan masalah yang timbul 

dari fenomena ini adalah: 

1. Bagaimana interaksi yang terjadi dalam komunikasi interpersonal antara 

penyandang tuna rungu dengan orang non tuna rungu? 

2. Bagaimana proses terjadinya peningkatan tahapan hubungan interpersonal 

antara penyandang tuna rungu dengan non tuna rungu jika dilihat dari 

Elevator Model of Relational Development? 

 

 

I.4. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, penelitian ini memiliki tujuan 

untuk mengetahui interaksi yang terjadi dalam  komunikasi interpersonal 

antara penyandang tuna rungu dengan non tuna rungu, serta mengetahui 

proses peningkatan tahapan hubungan interpersonal yang terjadi antara 

penyandang tuna rungu dengan non tuna rungu. 

 

I.5. Kegunaan Penelitian 

1. Akademis  

a) Penelitian ini dilakukan untuk melihat Teori Penetrasi Sosial 

digunakan dalam bidang komunikasi Interpersonal yang terjadi 

pada penyandang tuna rungu dalam berinteraksi dengan orang 

normal dalam hubungan pacaran 
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b) Penelitian ini dapat digunakan sebagai acuan untuk penelitian 

selanjutnya yang membahas mengenai interaksi yang terjadi antara 

penyandang tuna rungu dengan non tuna rungu. 

2. Praktik 

a) Penelitian ini diharapkan dapat menjawab pertanyaan atas 

hambatan yang terjadi dalam hubungan penyandang tuna  rungu 

dengan non tuna rungu. 

b) Penelitian ini diharapkan dapat menjawab bagaimana proses 

terjadinya hubungan pacaran antara penyandang tuna rungu dengan 

non tuna rungu. 

I.6. Sistematika Penulisan 

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

berikut: 

 

1. BAB I: PENDAHULUAN 

Bab I tugas akhir ini terdiri dari latar belakang masalah, identifikasi 

masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian dan 

sistematika penulisan. Penelitian ini bertujuan untuk menjawab rumusan 

masalah yang berupa bagaimana interaksi yang terjadi dalam komunikasi 

interpersonal antara penyandang tuna rungu dengan orang non tuna rungu 

dan bagaimana proses terjadinya peningkatan tahapan hubungan 

interpersonal antara penyandang tuna rungu dengan orang normal jika 

dilihat dari Elevator Model of Relational Development. 
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2. BAB II: OBJEK PENELITIAN 

Pada bab II ini Peneliti menjabarkan gambaran secara rinci mengenai 

ruang lingkup dari objek penelitian, yaitu hubungan romantis, hubungan 

romantis antara penyandang tuna rungu dengan non tuna rungu, dan 

informan dari penelitian ini yatu pasangan Jonathan dan Delvia 

 

3. BAB III: TINJAUAN PUSTAKA 

Bab III berisi tinjauan pustaka yang berupa teori – teori yang terkait 

dengan penelitian. Landasan teori yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah Teori Penetrasi sosial. Peneliti juga menggunakan Elevator Model 

of Relational Development untuk menggambarkan proses peningkatan 

hubungan informan penelitian, dan diakhiri dengan kerangka pemikiran 

penelitian. 

 

4. BAB IV: METODOLOGI PENELITIAN 

Bab IV berisikan metode penelitian yang digunakan untuk menjawab 

rumusan masalah penelitian. Peneliti akan menjelaskan studi kasus yang 

menjadi metode penelitian dan pendekatan kualitatif yang bersifat 

deskriptif. Selanjutnya peneliti akan menjelaskan teknik pengumpulan data 

berupa in-depth interview dan observasi. Bab ini juga menjelaskan unit 

analisis, analisis data, sumber data, dan pengujian data penelitian ini. 
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5. BAB V: HASIL DAN PEMBAHASAN 

Pada bab V, Peneliti menjabarkan hasil penelitian yang telah dilakukan 

lewat in-depth interview dan observasi. Kemudian akan dilanjutkan 

dengan membahas hasil penelitian secara keseluruhan berdasarkan Teori 

Penetrasi Sosial dan Elevator Model of Relational Development. Bab ini 

diakhiri dengan bagaimana hasil penelitian ini menjawab rumusan masalah 

penelitian ini. 

 

 

 

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. 

 

	  




