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BAB II  

OBJEK DAN SUBJEK PENELITIAN  

2.1 Objek Penelitian  

Objek penelitian menjadi akar utama dalam sebuah permasalahan penelitian 

(Arikunto, 2010 h.29). Objek penelitian menurut Supranto (2000) merupakan 

sebuah penjelasan tentang berbagai elemen yang berupa individu, organisasi, 

barang, atau pokok permasalahan yang akan diteliti dan diolah untuk mendapatkan 

sebuah data yang akurat. Berdasarkan penjelasan diatas bahwa objek penelitian 

merupakan sebuah fokus penelitian yang terdiri atas berbagai elemen mulai dari 

individu, barang, hingga organisasi untuk diteliti dan diolah datanya. Adapun objek 

penelitian yang akan dianalisa oleh peneliti adalah komunikasi antara guru dengan 

siswa penyandang tunarungu.  

 

2.1.1 Komunikasi Antara Guru dan Siswa Penyandang tunarungu  

 Kualitas sebuah pendidikan ditentukan oleh faktor komunikasi, sehingga 

komunikasi selalu menjadi salah satu komponen utama dalam proses pendidikan. 

Tanpa komunikasi, segala kegiatan pendidikan tidak dapat berjalan secara 

semestinya. Peran dari proses komunikasi tidak bisa dilepaskan dari proses belajar 

mengajar di sekolah, keduanya memiliki hubungan yang saling bergantung 

(interdependen). Komunikasi memainkan peranan yang penting dalam membangun 

standar pendidikan, karakter, dan kepribadian siswa. Komunikasi digunakan 

sebagai jembatan interaksi sehari-hari yang digunakan oleh guru dalam 
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membangun ikatan yang kuat dengan siswanya baik secara efektif dan afektif 

(Wrench, Richmond, & Gorhan, 2009). Saat guru membangun hubungan 

komunikasi yang efektif dengan siswanya, ia berfokus mengenai hal apa yang 

disampaikan, bagaimana cara penyampaiannya sehingga siswa mampu memahami 

materi pelajaran, sedangkan pada hubungan komunikasi yang afektif, guru berfokus 

mengenai proses komunikasi yang belangsung dan perasaan antara guru dan siswa. 

Oleh sebab itu, komunikasi yang dilakukan secara rutin memungkinkan guru untuk 

mengetahui dan terbiasa dengan kebutuhan akademik dan pribadi dari siswanya 

(Parkay, dkk., 2009).  

 Komunikasi yang terjalin antara guru dan siswa biasanya dilakukan secara 

tatap muka. (Wrench, Richmond, & Gorha, 2009). Dalam proses belajar mengajar, 

guru (sebagai komunikator atau pemberi atau penyampai pesan) memilih dan 

mengatur apa yang harus dipelajari atau dipahami oleh siswa (sebagai penerima 

pesan), serta memutuskan cara atau strategi pembelajaran yang terbaik yang 

menentukan keberhasilan kegiatan pembelajaran. Berbagai pesan verbal dan non-

verbal yang kompleks dari guru mengenai pengetahuan dan sikap diterima dan 

dipahami oleh siswa secara selektif.  

Gambar 2.1 

Komunikasi Antara Guru dan Siswa  

Sumber: Communication, Affect, & Learning in The Classroom. (Wrench, Richmond, Gorhan, 

2009)  
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 Proses komunikasi ini tentu akan berjalan secara berbeda pada siswa 

berkebutuhan khusus, seperti halnya siswa penyandang tunarungu. Keterbatasan 

fisik yang dimilik oleh siswa penyandang tunarungu menghambatnya dalam 

berkomunikasi dengan orang lain baik secara lisan (verbal). Hambatan tersebut 

menghalangi siswa penyandang tunarungu dalam berekspresi melalui sebuah 

pembicaraan dan juga pemahaman dari pembicaraan orang lain.  

 Hambatan fisik dalam berkomunikasi berpengaruh juga pada kondisi 

kepribadian siswa penyandang tunarungu. Hal tersebut tentu akan memberikan 

dampak pada terhambatnya penyerapan pengetahuan yang berguna bagi 

perkembangan kecerdasan (intelegensi) siswa penyandang tunarungu. Seorang 

guru memerlukan pemahaman khusus dalam menangani dan menjalin komunikasi 

dengan siswa penyandang tunarungu, agar berbagai pesan mengenai materi 

pelajaran ataupun nasihat berbagai dapat diterima dan dipahami dengan baik oleh 

siswa penyandang tunarungu. 

 Interaksi dalam pembelajaran antara guru dengan siswa membentuk 

berbagai bentuk komunikasi yang dapat digunakan oleh guru dan disesuaikan 

dengan berbagai kebutuhan dan kondisi dari siswa. Komunikasi yang dilakukan  

oleh guru yang mengacu pada kemampuan berbahasa yang dimiliki oleh siswa 

penyandang tunarungu dan kebutuhan akan komunikasi akibat minimnya kosakata 

yang dimiliki oleh siswa penyandang tunarungu. 
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2.2. Subjek Penelitian  

Menurut Moleong (2010), sebuah subjek penelitian berisi berbagai data 

variable yang diamati dan sangat melekat pada seorang informan sehingga memiliki 

peranan yang strategis dalam pelaksanaan sebuah penelitian. Subjek penelitian ini 

adalah guru dan siswa penyandang tunarungu SMPLB Pangudi Luhur Jakarta, 

dengan sub-bab yang akan menjelaskan mengenai latar belakang, fasilitas, dan visi 

misi dari SLB/B Pangudi Luhur Jakarta. 

 

2.2.1. Guru  

 Guru merupakan elemen kunci keberhasilan sebuah proses pendidikan. 

Sebagaimana dalam Undang Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 

mengenai guru dan dosen yang menyatakan bahwa: 

 “Guru adalah pendidik professional dengan tugas utama mendidik, mengajar, 

membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak 

usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.” 

 

Berdasarkan uraian tersebut, seorang guru bertugas menyampaikan 

berbagai pengetahuan dalam rupa konsep, informasi, dan gagasan kepada siswa, 

akan tetapi guru juga dituntut untuk dapat memahami berbagai kebutuhan, 

karakteristik, dan kemampuan dari setiap siswa agar kegiatan pembelajaran dapat 

berjalan secara lancar. Menjadi seorang guru merupakan salah satu cara 

berkontribusi bagi dunia dan membantu orang lain, terutama siswa dalam masa 

pertumbuhan dan perkembangannya. Seorang guru yang baik mampu secara efektif 
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mendorong semangat belajar dari siswanya, sehingga menghasilkan sesuatu hal 

yang berbeda atau berdampak besar bagi kehidupan siswanya (Parkay, dkk., 2009).  

Seperti halnya juga yang dilakukan oleh guru yang fokus menangani anak 

berkebutuhan khusus, seperti anak tunarungu. Guru Dalam kegiatan pembelajaran 

bagi anak tunarungu membutuhkan penanganan khusus mengingat kondisi siswa 

yang memiliki keterbatasan dalam  mendengar dan berkomunikasi, sehingga 

mengharuskan setiap guru memiliki kompetensi yang tinggi.  

Kegiatan belajar mengajar di SMPLB Pangudi Luhur Jakarta didukung oleh 

guru sebanyak 20 orang dimana setiap guru dibekali berbagai keterampilan khusus 

dan keahlian dalam bidang pengajaran anak tunarungu sehingga kegiatan 

pembelajaran dapat berlangsung secara efektif. Guru di SMPLB Pangudi Luhur 

juga mengikuti inservice training atau penataran secara intensif dan 

berkesinambungan sehingga mampu mendidik anak tunarungu dengan baik dalam 

pengembangan ilmu pengetahuan atau pembentukan kepribadian.  

 

2.2.2. Siswa Penyandang tunarungu  

 Dalam dunia pendidikan, keberadaan siswa memiliki peranan penting 

sebagai salah satu tolak ukur keberhasilan dari sebuah kegiatan pembelajaran bagi 

seorang guru. Kedudukan siswa dalam hal ini ialah sebagai subjek dari pelaksanaan 

pelayanan pendidikan. Karakteristik dari siswa seperti kebutuhan, tahap 

perkembangan, bakat, gaya belajar, dan kesiapan untuk mempelajari materi baru 

adalah bagian dari pengetahuan penting bagi guru dalam kegiatan pembelajaran 

(Parkay, dkk., 2009). Dalam hal ini, karakteristik yang dimiliki oleh siswa 
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penyandang tunarungu sangat dibutuhkan oleh guru dalam upaya pengembangan 

kemampuan komunikasi dan kepribadiannya.  

 Seperti halnya siswa di sekolah normal pada umumnya, siswa penyandang 

tunarungu terbagi menjadi tiga tingkat pendidikan yang meliputi tingkat sekolah 

dasar, tingkat menengah pertama, dan tingkat menengah akhir. Siswa penyandang 

tunarungu pada tingkat pertama di SLB Pangudi Luhur Jakarta memiliki rentang 

usia dari 13 hingga 20 tahun. Batasan umur ini bersifat relatif mengingat pelayanan 

pendidikan yang diberikan oleh pihak sekolah menyesuaikan dengan kebutuhan 

dan kemampuan yang dimiliki siswa penyandang tunarungu. Siswa penyandang 

tunarungu di SMPLB Pangudi Luhur berjumlah 60 siswa yang terdiri atas 21 siswa 

menempati kelas tujuh, 18 siswa menempati kelas delapan, dan 20 siswa 

menempati kelas sembilan. 

 

2.2.2.1 Tunarungu  

 Tunarungu merupakan istilah yang sering digunakan untuk menggambarkan 

kondisi seseorang yang mengalami kehilangan kemampuan mendengar secara 

sebagian atau keseluruhan yang diakibatkan adanya kerusakan pada indera 

pendengaran (Winarsih, 2007, h.23). Tunarungu terbagi menjadi dua kategori yaitu, 

tuli dan kurang dengar (Hallahan, Kauffman, & Pullen, 2012, h.348). Individu 

dengan kategori tuli (deaf) mengalami kesulitan dalam pendengarannya baik tanpa 

alat bantuan maupun pada saat memakai alat bantu dengar (hearing aid) sehingga 

berdampak pada proses pengolahan berbagai informasi yang disampaikan, 

sedangkan individu yang kurang dengar menggunakan seluruh sisa 
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pendengarannya atau biasanya menggunakan alat bantu dengar dalam memproses 

berbagai pembicaraan informasi. Menurut Kirk dkk (2008, h.333), gangguan 

pendengaran ini dapat terjadi sejak lahir atau sebelum adanya perkembangan 

bahasa pada masa kanak-kanak (prelingual deafness)  dan juga dapat terjadi setelah 

kemampuan bicara dan bahasa individu berkembang (postlingual deafness). 

Semakin dini seorang individu mengalami gangguan pendengaran, maka semakin 

banyak kesulitan yang akan dihadapi individu tersebut dalam mengembangkan 

kemampuan berkomunikasi dan berbicara. Hal tersebut dikarenakan adanya 

hubungan erat antara gangguan pendengaran dan keterlambatan bahasa.  

 

2.2.2.2 Klasifikasi Tunarungu  

 Schirmer (2001) berpendapat bahwa individu dengan ketunarunguan 

memiliki klasifikasi yang disesuaikan dengan tingkat kehilangan dan berbagai efek 

pada proses komunikasi, berikut penjabarannya:  

a. Tingkat kehilangan antara 10-15 dB atau normal, dimana tidak berdampak 

apapun dalam kemampuan berkomunikasi.  

b. Tingkat kehilangan antara 16-25 dB atau sedikit (slight), memiliki kesulitan 

memahami ucapan yang samar dalam kondisi lingkungan yang bising.  

c. Tingkat kehilangan antara 26-40 dB atau ringan (mild), individu memiliki 

kesulitan mendengar suara yang samar atau jauh bahkan dalam lingkungan 

yang sunyi. Hal tersebut menyebabkan individu memiliki hambatan dalam 

mengikuti diskusi dalam kelas.  
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d. Tingkat kehilangan antara 41-55 dB atau sedang (moderate), hanya dapat 

mendengar percakapan dalam jarak dekat sehingga mengalami kesulitan 

berkomunikasi dalam kegiatan kelompok. 

e. Tingkat kehilangan antara 56-70 dB atau agak parah (moderate-severe), 

hanya dapat mendengar suara keras dalam sebuah percakapan khususnya 

dalam sebuah situasi kelompok. 

f. Tingkat kehilangan antara 71-90 dB atau parah (severe) dimana individu 

dapat mendeteksi adanya suara walaupun tidak selalu dapat 

mengidentifikasi suaranya dan hanya dapat mendengar percakapan yang 

keras serta tidak mampu mengenali banyak kosakata. Seringkali, individu 

tidak dapat memahami sebuah pidato yang disampaikan seseorang.  

g. Tingkat kehilangan lebih dari 91 dB atau berat (Profound), individu tidak 

dapat mendengar sama sekali sebuah percakapan kecuali dengan suara yang 

keras sehingga fungsi penglihatan menjadi modal utama dalam 

berkomunikasi. 

 Berdasarkan uraian diatas, maka semakin tinggi seorang disabilitas tunarungu 

mengalami kehilangan derajat kemampuan pendengarannya, maka semakin besar 

hambatan yang mereka alami dalam berkomunikasi dengan orang lain.  

 

2.2.2.3 Dampak Tunarungu  

 Kondisi tunarungu secara langsung tidak hanya mempengaruhi pada 

terbatasnya kemampuan komunikasi, melainkan kondisi ini dapat membawa 

dampak yang kompleks pada kehidupan sehari-hari. Winarsih (2007, h.33) 
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menguraikan kondisi tunarungu bahwa hal tersebut memberikan dampak pada 

beberapa bagian yang meliputi:  

a.  Hambatan pada kondisi motorik yang terjadi ketika anak tunarungu 

mengalami kesulitan dalam menjaga keseimbangan dan melakukan 

koordinasi gerak pada tubuhnya.  

b.  Hambatan dalam perkembangan intelektual atau perbedaan cara berpikir 

yang terlambat akibat perkembangan penguasaan bahasa yang terhambat 

dan terbatas.  

c.  Hambatan dalam pengelolaan emosi anak tunarungu yang seringkali 

mengalami kesalahpahaman atau menginterpretasikan suatu hal secara 

negatif. Hal tersebut menciptakan tekanan emosi bagi anak tunarungu 

sehingga mereka cenderung menutup diri dari lingkungannya dan bertindak 

dengan penuh keraguan atau secara agresif.  

d. Hambatan dalam perkembangan sosial akibat kekurangan fisik yang dimiliki 

anak tunarungu menyebabkan mereka mengalami kesulitan dalam 

beradaptasi dengan lingkungannya sehingga mereka kerap merasa kurang 

dihargai dan tumbuh menjadi pribadi yang kurang rendah diri. 

 

2.2.3. Sekolah Luar Biasa (SLB) Pangudi Luhur Jakarta 

 Sekolah yang resmi berdiri pada 1 Agustus 1983 menjadi salah satu 

lembaga pendidikan yang khusus menangani anak penyandang tunarungu di 

Jakarta.  
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 SLB Bagian B Pangudi Luhur hadir ditengah masyarakat Indonesia sebagai 

bentuk kepedulian dan perhatian terhadap anak-anak tunarungu agar dapat 

mendapatkan pendidikan seperti anak normal pada umumnya. SLB/B Pangudi 

Luhur Jakarta menyelenggarakan pendidikan yang berkesinambungan mulai dari 

tingkat intervensi dini (INDINI), taman kanak-kanak (TK), sekolah dasar (SD), 

sekolah menengah pertama (SMP), dan sekolah menengah atas (SMA).   

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.2  

Gedung SLB Bagian B Pangudi Luhur Jakarta  

Sumber: slbpl-jkt.pangudiluhur.org  

 

 Sekolah ini merupakan salah satu bagian bentuk pengelolaan dari Yayasan 

Pangudi Luhur Cabang Jakarta dan berada dalam naungan Lembaga Pendidikan 

Katolik. Yayasan Pangudi Luhur sendiri merupakan badan organisasi yang 

membantu Bruder Kongregasi FIC dalam bidang pelayanan pendidikan yang 

terfokus pada pendidikan generasi muda yang tersebar di Jakarta, Semarang, 

Yogyakarta, Sumatera, dan Kalimantan Barat.   

 Dikutip dari buku kenangan lustrum VI SLB Bagian B Pangudi Luhur 

(2013, h. 3), Pada awal masa berdirinya merupakan sebuah tempat tinggal 

sederhana milik para Bruder Kongregasi FIC di Grogol, Jakarta Barat. Pada tahun 

1985, Akibat keterbatasan tempat dan banyaknya jumlah calon siswa yang 



 

 25 

mendaftar, SLB Bagian B Pangudi Luhur Jakarta membuka kelas baru di gedung 

baru yang berlokasi di Jalan Pesanggrahan 125, Kembangan, Jakarta Barat.  

 SLB Bagian B Pangudi Luhur Jakarta terdiri atas tiga unit gedung dengan 

dua kelas untuk tingkat kelompok bermain atau Play Group, enam kelas untuk 

taman kanak-kanak (TKLB), enam belas kelas untuk tingkat sekolah dasar (SD), 

enam kelas untuk tingkat sekolah menengah pertama (SMP), dan tiga kelas untuk 

tingkat sekolah menengah atas (SMA). Dalam memberikan pelayanan pendidikan 

yang bermutu baik, SLB/B Pangudi Luhur Jakarta juga dilengkapi berbagai fasilitas 

yang lengkap penunjang kegiatan pembelajaran dan pengembangan kemampuan 

komunikasi bagi anak tunarungu seperti ruang Psikologi, ruang Audiologi 

Centrum, ruang Bina Komunikasi Persepsi Bunyi dan Irama (BKPI), ruang Deteksi 

Intervensi Dini, dan ruang Terapi Wicara (speech therapy). 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Gambar 2.3  

Fasilitas Ruang Terapi Wicara (Speech Therapy) Sekolah Luar Biasa Bagian B Pangudi Luhur 

Jakarta. 

Sumber: slbpl-jkt.pangudiluhur.org 

 

 

 Dalam menjalankan pelayanan pendidikan, SLB/B Pangudi Luhur secara 

konsisten menerapkan kurikulum dan pembelajaran yang berbasis pada 



 

 26 

kemampuan berbahasa dan berkomunikasi dengan metode maternal reflektif 

(MMR) melalui pendekatan oral-aural (berbicara) sehingga siswa penyandang 

tunarungu dapat menyampaikan sesuatu hal dengan berbicara selayaknya individu 

normal lainnya.  

 SLB/B Pangudi Luhur juga melakukan pembinaan dalam mengembangan 

karakter dan kemampuan berkomunikasi agar anak tunarungu mendapatkan 

kesempatan untuk mengembangkan watak, potensi, dan wataknya serta dapat 

bersosialisasi ditengah masyarakat. SLB/B Pangudi Luhur Jakarta selalu 

mengedepankan kualitas, kredibilitas, dan akuntabilitas dalam pelayanan 

pendidikannya. SLB/B Pangudi Luhur Jakarta berpartisipasi secara aktif dalam 

berbagai perlombaan baik tingkat lokal maupun nasional dan seminar pelayanan 

pendidikan menjadikan, sehingga menjadikan SLB/B Pangudi Luhur Jakarta 

semakin dikenal oleh masyarakat dan pemerintah baik di lingkungan Jakarta 

maupun luar kota.  

 Segala Keberhasilan yang diraih oleh SLB/B Pangudi Luhur tidak terlepas 

dari kerjasama yang saling membangun antara guru, siswa dan orang tua murid. 

Hal tersebut juga yang menjadikan SLB/B Pangudi Luhur dipercaya oleh 

pemerintah sebagai “Sekolah Sumber” (Centered School) bagi sekolah luar biasa 

lainnya berdasarkan SK Kepala Dinas Pendidikan Dasar nomor: 727/2004 yang 

tertera pada halaman profil situs resmi dari SLB Bagian B Pangudi Luhur (slbpl-

jkt.pangudiluhur.org, diakses pada 5 september 2019) 
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2.2.3.1 Visi dan Misi  SLB/B Pangudi Luhur Jakarta 

Seperti sekolah pada umumnya, SLB/B Pangudi Luhur Jakarta selalu 

berkomitmen pada visi dan misi sebagai dasar fondasi pengembangan pendidikan 

dan pendampingan terhadap anak tunarungu. Bersumber dari buku kenangan 

lustrum VI SLB-B Pangudi Luhur (2013, h.5), visi dan misi dari SLB/B Pangudi 

Luhur Jakarta adalah sebagai berikut: 

Visi  

Pendampingan peserta didik yang berkualitas, beriman, berwatak, dan berbudi 

pekerti luhur, sehingga mampu berintegrasi dalam masyarakat.  

Misi  

Mendampingi peserta didik melalui pendidikan dan pembelajaran yang bermutu, 

terencana, tertib, disiplin, dan konsisten agar berkembang menjadi pribadi yang 

berkualitas, beriman, berwatak, berbudi pekerti luhur, dan berintergrasi.  

2.2.3.2 Tujuan dan Strategi SLB/B Pangudi Luhur Jakarta 

 Melalui situs resmi milik SLB Bagian B Pangudi Luhur Jakarta (slbpl-

jkt.pangudiluhur.org, diakses pada 5 september 2019) menguraikan bahwa dalam 

memberikan pelayanan pendidikan yang terbaik dan unggul bagi anak tunarungu, 

SLB/B Pangudi Luhur Jakarta melakukan berbagai kegiatan secara terarah yang 

bertujuan agar:  

1.) Para peserta didik mendapatkan pendidikan dan pembelajaran yang 

bermutu tinggi dengan pendekatan oral-aural (berbicara). 

2.) Para peserta didik mendapatkan pembinaan dalam pengembangan ilmu, 

moral, budi pekerti, iman, sosial, dan keterampilan secara memadai. 
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3.) Para peserta didik menunjukkan perkembangan yang nyata dalam ilmu, 

watak, budi pekerti luhur, dan potensi serta bakat yang lain secara 

memadai.  

4.) Para peserta didik mampu menguasai bahasa dan berkomunikasi secara 

oral-aural, baik lisan maupun tulisan serta berkemampuan untuk 

memasuki sekolah umum (integrasi)/ perguruan tinggi baik dalam maupun 

luar negeri.  

5.) Para peserta didik berkemampuan untuk mengadakan sosialisasi/integrasi 

dengan masyarakat pada umumnya secara wajar.  

 Selain itu, dalam situs resmi milik SLB/B Pangudi Luhur Jakarta (diakses 

pada 5 september 2019) juga menyatakan untuk dapat merealisasikan visi, misi, dan 

tujuan yang telah ditetapkan SLB Bagian B Pangudi Luhur Jakarta menggunakan 

berbagai strategi salah satunya dalam bidang sumber daya manusia (SDM), yang 

mencakup:  

1.) Tenaga pengajar yang berkualifikasi D2 (Sekolah Guru Pendidikan Luar 

Biasa/SGPLB), D3, S1, Pendidikan Luar Biasa (PLB) yang memiliki 

pengalaman dalam bidangnya masing-masing.  

2.) Tim ahli yang professional dan berpengalaman dalam bidang pendidikan 

anak tunarungu.  

3.) Adanya pembinaan secara rutin bagi tenaga pengajar, baik pembinaan 

ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) secara mental dan spiritual. 

 


