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BAB I  

PENDAHULUAN  

1.1. Latar Belakang 

 Komunikasi memerankan aspek penting dalam kehidupan manusia. Tanpa 

disadari kegiatan komunikasi dilakukan oleh manusia setiap hari. Menurut Adler & 

Rodman (2006) komunikasi memungkinan manusia untuk memenuhi segala  

kebutuhan dan keinginan dasar manusia, tidak terkecuali kebutuhan untuk selalu 

terhubung dan berinteraksi orang lain. Hal tersebut dilatarbelakangi oleh natur 

manusia sebagai makhluk sosial yang tidak dapat hidup seorang diri. Dalam 

berinteraksi, manusia menggunakan komunikasi sebagai mediator utama 

penghubung antara satu dengan yang lain (Wood, 2017).  

Kualitas dari peran komunikasi dipengaruhi oleh berbagai unsur dalam 

proses komunikasi. Devito dalam buku Essentials of Human Communication 

(2017, h.5) menguraikan unsur-unsur penting dalam setiap proses komunikasi yang 

terdiri atas sumber pesan (komunikator), saluran, pesan, konteks, penerima pesan 

(komunikan), efek, dan gangguan. Ketujuh unsur tersebut saling tergantung antara 

satu dengan lainnya. Jika terdapat masalah dalam salah satu unsur maka akan 

mengurangi kelancaran sebuah proses komunikasi. Keberhasilan kegiatan 

komunikasi terjadi apabila terdapat kesepahaman antar pelaku komunikasi baik 

dalam pengiriman informasi dan penyampaian makna pesan (Keyton, 2011).  

Tidak setiap kegiatan komunikasi yang berlangsung dapat berjalan secara 

lancar. Berbagai bentuk gangguan (noises) dapat menghalangi proses penyampaian 

pesan atau bahkan mengubah makna pesan yang disampaikan dalam sebuah proses 
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komunikasi. Salah satu diantaranya ialah gangguan fisiologis yang biasanya 

dialami oleh penyandang disabilitas.  

Dalam Konvensi PBB mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas (2007) 

menjelaskan bahwa disabilitas merupakan kondisi di mana seorang individu 

memiliki keterbatasan baik secara fisik, sensorik, mental, ataupun intelektual yang 

menghambat aktivitas dalam bermasyarakat. Menurut Badan Pusat Statistik data 

jumlah penyandang disabilitas di Indonesia (BPS) pada hasil Survei Ekonomi 

Nasional (SUSENAS) mencapai 2.45 persen atau 6.008.661 jiwa dari total 

keseluruhan penduduk Indonesia yang mencapai 248.9 juta jiwa pada tahun 2012.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1.1  

Presentase dan Jumlah Penyandang Disabilitas Di Indonesia pada Survei Ekonomi Nasional 

(SUSENAS) 2012. 

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS), data.go.id & validnews.id 
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Data terbaru dari Badan Pusat Statistik dalam Survei Penduduk Antar 

Sensus (SUPAS) menunjukkan bahwa jumlah penyandang disabilitas di Indonesia 

pada tahun 2015 mencapai 22.1 juta jiwa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1.2 

Jumlah Penyandang Disabilitas Di Indonesia pada Survei Antar Sesus (SUPAS) 2015. 

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS) & harnas.co 

 

 Adanya peningkatan jumlah penyandang disabilitas fisik dapat 

dilatarbelakangi oleh masalah kesehatan yang terjadi sejak lahir, penyakit kronis, 

dan cedera akibat kecelakaan atau bencana (Kementerian Kesehatan RI, 2014). 

Menurut Kohzuki (2014) disabilitas fisik terdiri atas kelainan pada indera 

penglihatan (tunanetra), kelainan anggota gerak tubuh (tunadaksa), kelainan 

visceral, kelainan berbicara (tunawicara), dan kelainan pendengaran (tunarungu). 
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 Tunarungu merupakan sebuah kondisi yang diakibatkan tidak berfungsinya 

sebagian atau seluruh indera pendengaran sehingga seseorang mengalami 

ketidakmampuan dan kesulitan menangkap suara (Delphine, 2006 h.102). Kondisi 

ini umumnya terjadi sejak kecil yang terjadi pada masa prabahasa atau sebelum 

perkembangan kemampuan berbicara dan berbahasa. Gangguan pendengaran dapat 

terjadi akibat adanya kelainan pada telinga luar, bagian tengah, ataupun bagian 

dalam. Menurut Hernawati (2007), gangguan tersebut menyebabkan penyandang 

tunarungu mengalami hambatan dalam berkomunikasi baik secara verbal (lisan), 

ekspresif (berbicara), maupun reseptif (pemahaman pembicaraan). Akibatnya 

mereka sering mengalami kendala ketika berkomunikasi dengan orang lain yang 

mendengar, di mana orang lain secara umum menggunakan bahasa verbal atau lisan 

sebagai alat komunikasi yang utama.  

Seringkali hal tersebut membuat para penyandang tunarungu khususnya 

seorang anak tunarungu tidak dapat memahami sebuah kejadian atau memenuhi 

berbagai kebutuhannya secara tepat. Sama seperti halnya orang pada umumnya, 

anak tunarungu juga butuh untuk berkomunikasi guna memenuhi berbagai 

kebutuhan mereka. Melalui komunikasi mereka dapat penyampaian berbagai 

pikiran, perasaan, emosi, dan gagasan kepada orang lain  

Kondisi keterbatasan pendengaran dan kesulitan dalam berkomunikasi 

dengan orang lain seringkali membuat anak tunarungu terisolasi atau merasa 

dikucilkan dari lingkungan sosial sekitarnya (Fusick, 2008). Berbagai pesan yang 

disampaikan oleh orang lain dalam proses komunikasi terkadang sulit dimengerti 

oleh anak tunarungu dan umpan balik (feedback) dari anak tunarungu juga sukar 
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dipahami oleh orang lain. Begitu pula bagi anak tunarungu yang seringkali merasa  

frustasi dan bingung karna apa yang ia sampaikan seringkali ditafsirkan berbeda 

oleh orang lain. Apabila hal tersebut dibiarkan, maka akan menimbulkan tekanan 

emosi, terutama bagi anak remaja penyandang tunarungu. Hal tersebut dikarenakan 

proses pengolahan informasi sedang berkembang secara cepat diusia remaja 

sehingga memerlukan bimbingan dan perhatian khusus dalam mengelola 

keterbatasannya agar anak penyandang tunarungu mampu berkomunikasi secara 

baik dengan orang lain. 

 Biasanya, anak penyandang tunarungu ditempatkan pada lingkungan 

sekolah khusus dengan tujuan membantu anak penyandang tunarungu 

meningkatkan kemampuan komunikasi dan menciptakan interaksi sosial yang lebih 

baik. Pengembangan layanan pendidikan khusus di Indonesia diberikan melalui 

sekolah luar biasa (SLB). Data Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mencatat 

bahwa sekolah luar biasa di Wilayah DKI Jakarta pada tahun 2016 berjumlah 90 

unit yang tersebar di seluruh wilayah.  

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

Gambar 1.3 

Jumlah Sekolah Luar Biasa di Wilayah DKI Jakarta pada Tahun 2016 

Sumber: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan & databoks.katadata.co.id  
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Salah satu sekolah luar biasa yang berlokasi di Jakarta Barat adalah Sekolah 

Luar Biasa Bagian B atau SLB/B Pangudi Luhur. Sekolah ini memberikan 

pelayanan pendidikan khusus bagi anak tunarungu. Berdasarkan surat keputusan 

dari Kepala Dinas Pendidikan Dasar nomor 727 pada tahun 2004, diketahui juga 

bahwa sekolah ini ditetapkan menjadi sekolah sumber (centered school) bagi 

sekolah luar biasa lainnya kawasan Jakarta (slbpl-jkt.pangudiluhur.org, diakses 2 

september 2019). SLB/B Pangudi Luhur Jakarta juga didukung oleh tenaga 

pendidik profesional dengan kompetensi yang tinggi serta dilengkapi dengan 

berbagai sarana dan prasarana penunjang dalam kegiatan pembelajaran.  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1.4 

Gedung SLB Bagian B Pangudi Luhur Jakarta 

Sumber: Dokumentasi pribadi (2019) 

 

SLB Bagian B Pangudi Luhur Jakarta menyelenggarakan kegiatan 

pembelajaran yang berjalan seperti sekolah normal pada umumnya, di mana setiap 

siswa-siswi tunarungu wajib mengikuti mata pelajaran yang telah disusun sesuai 

struktur kurikulum khusus dengan melihat kebutuhan dari setiap siswa itu sendiri. 

Beragam prestasi berhasil diukir oleh siswa-siswi SLB/B Pangudi Luhur Jakarta. 
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 Hal tersebut tidak terlepas dari peran guru yang secara responsif dalam 

mendorong siswa penyandang tunarungu untuk meraih berbagai prestasi. Peran 

guru tidak hanya berfungsi sebagai komunikator yang menyampaikan materi 

pelajaran semata, namun juga mendorong siswa untuk dapat melatih dan 

mengembangkan kemampuan mereka dalam berkomunikasi. Komunikasi 

antarpribadi yang dilakukan antara guru dengan siswa penyandang tunarungu 

berjalan secara interdependen, di mana tindakan salah satu individu dapat 

memberikan dampak untuk orang lain (Devito, 2013). Maka dari itu, komunikasi 

antarpribadi berperan penting menjadi sarana utama bagi seorang guru dalam 

membangun hubungan dengan siswa penyandang tunarungu.  

Kualitas komunikasi antarpribadi yang baik antara guru dengan siswa 

penyandang tunarungu mendorong perkembangan diri untuk semakin giat melatih 

kemampuan mereka dalam berkomunikasi, sehingga nantinya mereka dapat secara 

terampil mampu berkomunikasi dengan orang mendengar pada umumnya. Ketika 

proses komunikasi terjadi secara lancar dan efektif, guru dapat membantu siswa 

penyandang tunarungu mengaktualisasi seluruh potensi dalam diri siswa 

penyandang tunarungu dengan baik. Karena pada dasarnya, setiap siswa 

penyandang tunarungu mampu berprestasi seperti anak-anak pada umumnya. 

Dalam melakukan penelitian ini, peneliti menggunakan beberapa penelitian 

terdahulu sebagai sebuah acuan atau referensi. Penelitian pertama dilakukan oleh 

Wenny Kwee dari jurusan Ilmu Komunikasi Universitas Kristen Petra. Penelitian 

yang dilaksanakan pada 2010 meneliti tentang proses komunikasi antara guru 

dengan siswa penyandang autisme. Penelitian tersebut diselenggarakan di Sekolah 
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Khusus Bina Mandiri Surabaya dengan menggunakan metode penelitian studi 

kasus dan data pengalaman individu. Seperti halnya yang digunakan peneliti dalam 

penelitian ini, Wenny Kwee meneliti proses komunikasi antarpribadi yang terjadi 

antara guru dan siswa. Akan tetapi terdapat perbedaan yang signifikan antara 

penelitian Wenny Kwee dengan milik peneliti. Perbedaan tersebut terkait dengan 

fokus penelitian milik Wenny Kwee yang menggambarkan proses komunikasi yang 

terjadi dalam konteks kegiatan belajar mengajar guru dengan penyandang autisme 

pasif dan aktif yang mengalami hambatan dalam bidang kognitif , afektif, dan sosial 

yang berdampak pada perkembangan kemampuan baik intelegensi dan perilakunya, 

sedangkan peneliti mencoba memberikan gambaran mengenai proses komunikasi 

yang terjadi antara guru dan siswa penyandang tunarungu yang memiliki 

keterbatasan dalam mendengar serta berbicara, di mana kedua hal tersebut sangat 

berdampak bagi proses komunikasi itu sendiri. 

 Referensi kedua berasal dari penelitian yang dilakukan oleh Bira Indrani 

Charisma dari Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Pelita Harapan. Penelitian 

yang dilakukan pada tahun 2013 tersebut berjudul “Pola Perilaku Komunikasi Non-

Verbal Tunarungu SLB-B YKDW”. Perbedaan penelitian tersebut dengan milik 

peneliti adalah penelitian yang dilakukan oleh Charisma tersebut menggunakan 

berfokus pada pola perilaku dalam komunikasi non-verbal yang dilakukan oleh 

guru dan siswa di SLB-B YKDW, sedangkan pada penelitian ini berfokus untuk 

menggambarkan proses komunikasi antara guru dan siswa penyandang tunarungu 

di SMPLB Pangudi Luhur yang menitikberatkan pada penggunaan kegiatan 
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komunikasi secara verbal, sehingga diperlukan pemahaman dan kompetensi yang 

mendalam dari setiap guru tersebut. 

 

1.2. Identifikasi Masalah 

 Komunikasi dengan orang lain memungkinkan setiap manusia memenuhi 

berbagai kebutuhan dasar, dikarenakan komunikasi merupakan landasan utama 

bagi kehidupan manusia. Tanpa adanya komunikasi, berbagai kegiatan dan aspek 

dalam kehidupannya akan mengalami hambatan. Beberapa kasus mengenai anak-

anak yang mengalami isolasi membuktikan adanya hubungan yang saling 

mempengaruhi berkaitan dengan kebutuhan komunikasi. Anak-anak yang 

mengalami isolasi secara sosial dalam jangka waktu yang lama akan mengalami 

berbagai hambatan dalam masa perkembangannya, mulai dari hambatan 

berkomunikasi dan berinteraksi dengan orang lain, hingga mempengaruhi 

perkembangan mental, dan psikologis dari anak tersebut.  

 Kisah Genie dari Amerika Serikat yang mengalami isolasi memberikan 

gambaran betapa pentingnya komunikasi bagi pembentukan kepribadian manusia. 

Genie merupakan seorang gadis berusia tiga belas tahun yang diabaikan oleh 

ayahnya sejak umur dua puluh bulan. Akibat tindakan isolasi tersebut Genie tidak 

dapat berbicara dan berjalan seperti manusia pada umumnya. Dokter juga 

menemukan bahwa kondisi kepribadian Genie yang sudah remaja memiliki 

kesamaan dengan anak yang berusia tiga belas bulan. Keadaan yang dialami oleh 

Genie diakibatkan tidak adanya interaksi sosial yang mendorong penguasaan 
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bahasa dan perkembangan komunikasi yang berdampak pada kepribadian dan 

tingkah Genie yang tidak mencerminkan kondisi anak seusianya.  

 Sama seperti halnya anak tunarungu juga merasakan kondisi terisolasi 

secara sosial akibat indera pendengaran yang tidak berfungsi dengan baik dan 

kurangnya penguasaan bahasa. Kemampuan komunikasi yang terbatas pada anak 

tunarungu terkadang menimbulkan rasa frustasi dan kesepian. Jika perasaan 

tersebut tidak dikelola dengan baik maka akan timbul pemahaman diri yang negatif 

dalam diri anak tunarungu yang mencegah anak untuk dapat berinteraksi dan 

berkomunikasi dengan orang lain. Maka dari itu, perlu peran serta dan dukungan 

dari orang terdekat dalam mengupayakan dan mengelola keterbatasan yang dimiliki 

menjadi sebuah dorongan bagi anak untuk dapat mengembangkan potensi bakat 

dan talenta untuk meraih prestasi salah satunya melalui peran seorang guru di 

sekolah. 

Seorang guru tidak hanya berperan sebagai penyampai pesan atau 

komunikator berupa materi pelajaran semata, akan tetapi dalam kegiatan 

pembelajaran  guru diharapkan mampu memberikan pengaruh secara nyata terkait 

perubahan dalam berbagai aspek dalam diri siswa yang berkaitan dengan 

pengetahuan, keterampilan, kemampuan, nilai dan sikap. Tidak dapat dipungkiri 

bahwa peran komunikasi sangat penting dan dibutuhkan oleh seorang guru sebagai 

fondasi awal dalam memahami karakteristik siswa penyandang tunarungu agar 

guru dapat melaksanakan peran mengajarnya secara optimal. Dalam proses 

komunikasi yang berlangsung antara guru dengan siswa penyandang tunarungu 

tentu memiliki perbedaan dengan proses komunikasi yang biasa terjadi antara guru 
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dan siswa secara umum. Diperlukannya pemahaman dan kompetensi khusus dari 

setiap guru dalam melakukan kegiatan komunikasi dengan siswa penyandang 

tunarungu agar pesan yang disampaikan oleh guru dapat dipahami dengan baik oleh 

anak tunarungu dalam kegiatan pembelajaran. Maka dari itu, peneliti tertarik 

meneliti bagaimana proses komunikasi yang terjadi antara guru dan siswa 

penyandang tunarungu Sekolah Menangah Pertama Luar Biasa (SMPLB).  

 

1.3. Rumusan Masalah  

Berdasarkan hasil pemaparan latar belakang dan identifikasi masalah, maka 

rumusan permasalahan yang ingin diteliti yaitu: “Bagaimana proses komunikasi 

antara guru dan siswa penyandang tunarungu dalam kegiatan pembelajaran di 

SMPLB Pangudi Luhur Jakarta?” 

 

1.4. Tujuan Penelitian  

 Pelaksanaan penelitian ini secara umum bertujuan untuk menggambarkan proses 

komunikasi yang terjadi antara guru dengan siswa penyandang tunarungu dalam 

kegiatan pembelajaran di SMPLB Pangudi Luhur Jakarta. 

 

1.5. Kegunaan Penelitian 

 Kegunaan yang diperoleh dari pelaksanaan ini terbagi atas 3 yang meliputi:  

1.5.1. Kegunaan Akademik 
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a. Peneliti berharap agar penelitian ini dapat digunakan sebagai gambaran 

secara mendalam mengenai pengembangan komunikasi antara guru dan 

siswa penyandang tunarungu. 

b. Penelitian ini diharapkan sebagai referensi wawasan bagi penelitian 

selanjutnya yang berhubungan dengan pengembangan bidang komunikasi 

antarpribadi yang dilakukan oleh guru terhadap siswa penyandang 

tunarungu.  

1.5.2. Kegunaan Praktis 

a. Peneliti berharap agar penelitian ini dapat digunakan untuk menambah 

wawasan yang bermanfaat bagi orang tua dalam memahami proses 

komunikasi dari anak berkebutuhan khusus (ABK), terutama bagi anak 

tunarungu. 

b. Penelitian ini dapat digunakan untuk menambah referensi dan pengetahuan 

bagi guru, khususnya guru baru dalam untuk mengetahui dan memahami 

berbagai kendala dalam kegiatan komunikasi dengan siswa penyandang 

tunarungu pada saat kegiatan pembelajaran berlangsung.  

c. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi pemerintah, badan 

pendidikan, dan tenaga pengajar mengenai cara berkomunikasi secara 

efektif dengan siswa penyandang tunarungu yang dapat digunakan 

meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan anak berkebutuhan khusus 

(ABK). 
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1.6 Sistematika Penelitian 

Sistematika penulisan dalam penelitian ini terdari atas enam bab sesuai dengan 

pedoman yang telah ditetapkan oleh Program Studi Ilmu Komunikasi, Fakultas 

Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Pelita Harapan :  

Bab I: Pendahuluan 

Pada bab pertama, peneliti akan menguraikan penjelasan mengenai latar belakang 

permasalahan dalam penelitian, identifikasi masalah, rumusan masalah penelitian, 

tujuan penelitian, kegunaan penelitian, dan sistematika penelitian.  

Bab II: Objek dan Subjek Penelitian 

Pada bab kedua, peneliti akan menjelaskan informasi secara rinci mengenai objek 

dan subjek dalam penelitian ini. Objek dari penelitian ini adalah komunikasi antara 

guru dengan siswa penyandang tunarungu. Selain itu, subjek dalam penelitian ini 

adalah guru SMPLB/B Pangudi Luhur Jakarta dan siswa penyandang tunarungu 

SMPLB/B Pangudi Luhur Jakarta. 

Bab III: Tinjauan Pustaka 

Pada bab ketiga, berisi konsep – konsep yang mendukung penelitian dan digunakan 

sebagai dasar dalam menjawab pertanyaan penelitian pada bab satu yang berisi 

penjelasan yang berhubungan dengan penelitian ini mulai dari komunikasi, tujuan 

komunikasi, unsur komunikasi, proses komunikasi, komunikasi antarpribadi, 

komunikasi verbal, komunikasi non-verbal, komunikasi instruksional, kegiatan 

pembelajaran serta teori interaksi simbolik. 
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Bab IV: Metode Penelitian  

Pada bab keempat, peneliti menguraikan metode-metode dan pendekatan yang 

digunakan dalam penelitian. Selain itu, peneliti juga metode pengumpulan data, 

pengujian data, dan analisis data. Penelitian ini dilakukan berdasaran pada metode 

kualitatif dengan pendekatan deskriptif. 

Bab V: Hasil Dan Pembahasan  

Pada bab kelima, peneliti menguraikan dan mendiskusikan hasil temuan penelitian 

yang didapat dari proses wawancara untuk kemudian dilakukan dibahas dan 

dikaitkan dengan berbagai konsep dan teori pada Bab III.  

Bab VI Simpulan Dan Saran  

Bab keenam menjadi bab terakhir yang berisikan simpulan dan saran yang akan 

menjawab rumusan masalah dan kegunaan dari penelitian.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


