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BAB V 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

 Pada bagian ini, peneliti membaginya menjadi dua bagian. Pada bagian 

pertama yaitu hasil temuan penelitian, peneliti memaparkan berbagai hasil data 

didapatkan melalui proses wawancara mendalam dan hasil observasi dengan lima 

informan. Kemudian peneliti akan membahas setiap jawaban dari informan 

dikaitkan dengan teori dan konsep yang ada sebagai isi dari bagian yang kedua yaitu 

pembahasan. 

 

5.1. Hasil Temuan Penelitian  

5.1.1 Wawancara dan Observasi dengan Ibu Laurentia Erika Hartantri, S.Pd  

 Sebelum melakukan wawancara dengan Ibu Erika, peneliti terlebih dahulu 

menggali informasi mengenai beliau. Pada 11 Oktober 2019, Peneliti menanyakan 

nama wali kelas kepada Helen melalui whatsapp dan menanyakan pendapat Helen 

mengenai kesan pertama dari Ibu Erika. Pada 14 Oktober 2019, Peneliti 

memberitahukan perihal informan selanjutnya yang akan diwawancarai oleh 

peneliti kepada kepala sekolah yakni Bapak Tri setelah sesi wawancara dengan 

Bapak Tri selesai. Beliau untuk mengatakan untuk menginfokan dan 

mengonfirmasi nama jelas dari Ibu Erika yang akan peneliti wawancara.  

 Pada 18 Oktober 2019, pukul 8 pagi, peneliti melakukan konfirmasi 

kedatangan dan meminta izin dengan Bapak Tri untuk melakukan sesi wawancara 

dengan guru dan juga siswa. Beliau mengatakan bahwa guru-guru saat ini sedang 
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sibuk mempersiapkan lomba baik terkait dengan bulan bahasa maupun lomba 

keterampilan lainnya, oleh karena itu peneliti hanya dapat melakukan wawancara 

dengan Ibu Erika selaku wali kelas dari tujuh B dan Helen. Kemudian, Bapak Tri 

mempertemukan peneliti dengan Ibu Erika yang pada saat itu sedang mengajar di 

salah satu kelas.Ibu Erika sedang duduk di tengah-tengah meja siswa dan siswi 

yang membentuk huruf ‘U’. Kemudian, Ibu Erika mengatakan bahwa proses 

wawancara dapat dilakukan pada pukul 10 siang bertepatan dengan jam istirahat 

kedua. Setelah menunggu hingga pukul 10 siang, Ibu Erika datang menghampiri 

peneliti bersama dengan Helen. Pada saat peneliti berkenalan, Ibu Erika sangat 

ramah dan hangat dalam menyambut peneliti. Selama sesi wawancara, Ibu Erika 

dapat menjawab seluruh pertanyaan peneliti dengan pembawaan yang santai dan 

sesekali sambil bercanda. Ibu Erika juga terlihat sangat akrab dengan Helen. Ibu 

Erika sangat sabar dalam berbicara dan menjelaskan pertanyaan peneliti secara 

terperinci dengan bahwa yang dapat dimengerti oleh Helen. Ibu Erika dan Helen 

saling berkomunikasi seperti layaknya orang pada umumnya, walaupun sering 

terjadi salah tangkap tapi Ibu Erika berhasil membuat Helen menjadi paham akan 

sebuah perkataan. Setelah sesi wawancara bersama Ibu Erika selesai, Peneliti 

melanjutkan wawancara dengan Helen. 

 Peneliti sadar jika ada pertanyaan yang belum terjawab atau belum jelas 

sehingga peneliti meminta izin kepada Ibu Erika melalui Whatsapp untuk bertemu 

kembali guna melakukan wawancara. Ibu Erika menyarankan agar wawancara 

kedua dilakukan pada 21 Oktober 2019, dikarenakan pada hari itu Ibu Erika 

memiliki jadwal mengajar di kelas Helen. Seperti biasa, peneliti menemui Bapak 
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Tri untuk mengonfirmasi kedatangan dan meminta izin sebelum melakukan 

wawancara dan observasi, Kemudian, dilanjutkan dengan bertemu Ibu Erika. Pada 

saat itu, pelajaran bahasa Indonesia untuk kelas tujuh B dimulai pukul 9.20. Ibu 

Erika bersama peneliti berjalan menuju kelas yang berada di lantai dua. Siswa kelas 

tujuh sudah menunggu di depan bersiap untuk masuk ke dalam kelas. Pada hari itu, 

siswa kelas tujuh B berjumlah sembilan orang dikarenakan satu anak tidak masuk 

karena izin.  

Ruangan kelas bahasa Indonesia cukup luas, di mana susunan meja 

membentuk pola huruf ‘U’ dengan posisi Ibu Erika yang berada di tengah. Ibu Erika 

memulai kelas dengan mengucapkan selamat pagi kepada seluruh siswa yang hadir. 

Setelah itu, kegiatan pembelajaran berlangsung dengan sesi tanya jawab. Setiap 

anak aktif dalam menjawab pertanyaan yang dilontarkan oleh Ibu Erika, namun ada 

beberapa siswa yang cenderung diam dan memperhatikan. Ibu Erika sering kali 

berbicara dengan lantang dan menggunakan gerak bibir yang jelas agar semua 

siswa memahami maksud dari pertanyaan Ibu Erika. 

Pada saat melakukan pembahasan materi, Ibu Erika meminta siswa secara 

bergilir membacakan soal dan jawaban yang terdapat di buku latihan. Terdapat 

beberapa ungkapan kosakata yang tidak dimengerti oleh siswa, sehingga 

mengharuskan Ibu Erika memberikan contoh atau meragakan arti dari ungkapan 

kosakata tersebut. Selama kegiatan pembelajaran, peneliti melihat kejadian yang 

unik dari setiap siswa di kelas, tidak terkecuali juga dengan Helen. Kedekatan 

antara Ibu Erika dan Helen terlihat pada beberapa momen. Ibu Erika sering meminta 

Helen untuk membantu dan membimbing siswa lainnya yang memiliki kemampuan 
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dibawah Helen. Kegiatan pembelajaran berlangsung dengan menyenangkan. Tanpa 

sadar waktu menunjukkan pukul 10.40, Ibu Erika mengatakan bahwa jam pelajaran 

bahasa Indonesia telah berakhir. Kemudian, semua siswa bergegas merapikan 

barang-barangnya untuk pindah ke kelas lainnya. Setelah kelas kosong, Peneliti 

melakukan wawancara lanjutan dengan Ibu Erika atas pertanyaan yang dirasa masih 

belum jelas. 

 

5.1.2. Wawancara dan Observasi dengan Ibu Theresia Wara Susilatri, S.Pd 

 Awal mula perkenalan dengan Ibu Wara terjadi pada saat peneliti 

menanyakan kepada Alim mengenai nama dari guru wali kelasnya. Setelah 

mengetahui namanya, peneliti melakukan konfirmasi kepada Bapak Tri selaku 

kepala sekolah pada 14 Oktober 2019. Peneliti berniat untuk melakukan wawancara 

dengan Ibu Wara dan Alim pada 18 Oktober 2019, akan tetapi pada saat Bapak Tri 

memperkenalkan peneliti kepada Ibu Wara diketahui bahwa sesi wawancara tidak 

bisa dilaksanakan hari itu karena Ibu Wara sedang sibuk melatih siswa yang akan 

mengikuti lomba keterampilan.  

 Kemudian, Bapak Tri merekomendasikan peneliti untuk menghubungi Ibu 

Wara melalui Whatsapp agar dapat menyesuaikan waktu wawancara dan jadwal 

Ibu Wara yang sedang sibuk. Setelah mendapatkan kontaknya, peneliti dengan 

segera menghubungi Ibu Wara untuk menanyakan jadwal wawancara. Setelah 

melalui proses diskusi, Ibu Wara menetapkan agar proses wawancara dilaksanakan 

pada 24 Oktober 2019, pukul 1 siang.   
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 Pertemuan kedua terjadi sesuai yang telah dijadwalkan oleh Ibu Wara yakni 

pada  24 Oktober 2019. Sekitar pukul 12 siang, peneliti datang ke sekolah dan jam 

tersebut bertepatan dengan jam istirahat siang. Saat sedang menunggu, Peneliti 

bertemu dengan Ibu Wara dan beliau mengonfirmasi jika waktu wawancara  

dilaksanakan pukul 1 siang setelah jam istirahat selesai. Proses wawancara 

berlangsung di ruang kelas tata boga. Ibu Wara menyambut peneliti dengan sangat 

ramah dan hangat. Ibu Wara menceritakan berbagai pengalaman dan menjawab 

pertanyaan dari peneliti dengan santai dan riang namun sangat mendetail. Ibu Wara 

sangat membantu peneliti ketika menyampaikan pertanyaan yang sulit dimengerti 

oleh Alim dengan pemilihan kata dan bahasa yang sederhana. Pada saat proses 

wawancara berlangsung, Ibu Wara juga sangat ekspresif ketika berbicara baik 

dengan peneliti maupun dengan Alim. Ibu Wara dengan sabar mengeja kata demi 

kata secara perhalan dan menyampaikan pesan secara berulang kepada Alim yang 

menunjukkan ekspresi kebingungan atas pesan yang disampaikan oleh peneliti.  

 

5.1.3. Wawancara dan Observasi dengan Helena Sim  

Pada 1 Oktober 2019, Peneliti sedang mencari siswa yang sedang bersedia 

menjadi informan dan subjek dalam penelitian ini. Kemudian, Peneliti 

menghubungi adik kelas dari teman peneliti yang masih yakni Jesslyn berstatus 

sebagai siswa di SMALB Pangudi Luhur Jakarta. Jesslyn membantu peneliti 

mencari siswa SMP yang bersedia membantu peneliti dalam penelitian ini. Jesslyn 

mengatakan bahawa banyak siswa SMP yang tidak bersedia dikarenakan sedang 

fokus mengikuti persiapan lomba bulan bahasa. Akhirnya, Jesslyn 



 

 84 

merekomendasikan Helen yang merupakan siswa kelas tujuh B untuk diwawancara. 

Pada hari yang sama sekitar pukul 9 malam, peneliti melakukan kontak dengan 

Helen melalui media whatsapp untuk mengonfirmasi dan meminta kesediaannya 

secara personal kepada Helen untuk menjadi informan dalam penelitian ini. Tidak 

menunggu waktu lama, Helen menjawab dan mengatakan bahwa ia bersedia untuk 

diwawancarai. Semenjak saat itu, peneliti aktif berkomunikasi melalui whatsapp 

untuk membangun hubungan dan menanyakan beberapa hal terkait dirinya seperti 

kelas serta nama guru wali kelasnya.  

Pada 14 Oktober 2019, saat peneliti sedang menunggu di kursi tunggu tamu 

dekat ruang kepala sekolah untuk melakukan proses wawancara dengan kepala 

sekolah, peneliti melihat lingkungan sekitar dan menemukan gambar dari struktur 

OSIS SMPLB dan SMALB Pangudi Luhur Jakarta beserta dengan fotonya. 

 Diketahui bahwa Helen merupakan salah satu pengurus OSIS dalam bidang 

kerohanian. Kemudian, peneliti mengamati dan mengingat rupa wajah Helen. 

Berselang beberapa menit, gerombolan siswa SMPLB yang memakai seragam 

putih biru turun dari tangga hendak masuk ke dalam salah satu ruangan kelas. 

Sejenak peneliti memperhatikan dan tersadar bahwa salah satu dari siswa tersebut 

adalah Helen. Helen terlihat berjalan menuruni tangga sambil mengobrol dengan 

beberapa teman perempuannya. Saat mengobrol, Helen tidak bersuara tapi banyak 

menggerakkan bibir dan tangan kanannya, serta wajahnya sangat ekspresif dalam 

mengungkapkan maksud dari perkataannya. Peneliti berniat untuk menyapa Helen 

sekaligus memperkenalkan diri peneliti, akan tetapi karena Helen dan gerombolan 
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siswa tersebut berjalan secara terburu-buru alhasil peneliti tidak berhasil melakukan 

hal tersebut. 

Pertemuan kedua terjadi pada 18 Oktober 2019 yang merupakan dimana 

hari peneliti akan melakukan wawancara terhadap informan dalam penelitian ini. 

Sekitar pukul 9 pagi, peneliti didatangi oleh Jesslyn ketika peneliti sedang 

menunggu hingga proses wawancara berlangsung. Tidak disangka  Helen bersama 

temannya lewat didepan peneliti dan Jesslyn yang sedang duduk dan mengobrol. 

Kemudian, Jesslyn dengan sigap memanggil Helen dan memperkenalkannya 

kepada Peneliti. Helen sangat ramah ketika berkenalan dengan peneliti, lalu kami 

sempat mengobrol sebentar mengenai waktu sesi wawancara yang akan 

dilangsungkan. Pembicaraan harus terhenti karena waktu istirahat pertama sudah 

selesai. Kemudian, baik Helen dan Jesslyn harus kembali ke kelasnya masing-

masing. 

Tepat pukul jam 10, Ibu Erika datang menghampiri peneliti dengan Helen 

yang berjalan di belakangnya. Kami melakukan proses wawancara di ruang kepala 

sekolah SMPLB dan SMALB Pangudi Luhur Jakarta dikarenakan seluruh kelas 

sedang digunakan untuk proses kegiatan belajar mengajar (KBM). Peneliti terlebih 

dahulu melakukan wawancara dengan Ibu Erika yang kemudian dilanjutkan dengan 

wawancara bersama Helen. 

 Selama wawancara dengan Ibu Erika, Helen terlihat akrab dengan Ibu 

Erika. Sering kali Helen menjawab pertanyaan yang disampaikan oleh Ibu Erika 

secara lancar walau sesekali membutuhkan pengulangan dalam menyampaikan 

pesan agar Helen mengerti. Pada saat peneliti sesi wawancara, Helen terlihat santai, 
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lantang, dan jelas dalam menjawab berbagai pertanyaan yang diajukan oleh 

peneliti. Saat berbicara, Helen juga banyak menggerakan tangan dan tubuh untuk 

memperjelas maksud pernyataannya serta terkadang menggunakan ekspresi 

wajahnya untuk memperlihatkan kebingungan atas pertanyaan yang diajukan oleh 

peneliti. Selama wawancara, sesekali Helen tidak mengerti dan menangkap maksud 

dari pertanyaan peneliti sehingga Ibu Erika turun tangan membantu peneliti 

mengartikan pertanyaan dengan bahasa yang lebih sederhana.  

Pertemuan kedua dengan Helen terjadi pada 21 Oktober 2019 bertepatan 

dengan wawancara sekaligus pengamatan mengenai kegiatan pembelajaran yang 

berlangsung antara Ibu Erika dengan Helen. Sebelum memasuki kelas, peneliti 

tidak banyak berbicara dengan Helen dikarenakan Helen sedang asik berbicara 

dengan teman-temannya. Selama kegiatan pembelajaran, Helen kerap kali 

menjawab beberapa pertanyaan dan berdiskusi mengenai pembahasan dari latihan 

soal yang diberikan oleh Ibu Erika. Helen juga berinisiatif mengajak siswa lainnya 

untuk ikut berdiskusi dan menjawab pertanyaan tersebut. Ketika menemukan 

pembahasan yang dirasa kurang jelas, Helen memanggil Ibu Erika dengan suara 

yang lantang dan meminta agar dibahas ulang.  

Selama proses pengamatan tersebut, peneliti berhasil melihat kejadian yang 

menunjukkan sebuah kedekatan hubungan antara Helen dengan Ibu Erika. Kejadian 

itu terjadi ketika Ibu Erika sedang menghampiri setiap anak untuk melihat apakah 

buku latihan sudah saling ditukarkan antar siswa. Sewaktu Ibu Erika berdiri persis 

di depan meja milik Helen, ia memperhatikan wajah Ibu Erika dan memberi tahu 

bahwa ada benda yang menempel di wajah Ibu Erika. Kemudian, Ibu Erika 
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langsung mengusap benda tersebut dari wajahnya dan menyampaikan “Terima 

kasih Helen, hahaha. Kamu perhatian sekali. Kalau bukan kamu yang memberi 

tahu siapa lagi.”. Setelah itu, Helen terlihat tersenyum dan tertawa kecil dan Ibu 

Erika melanjutkan pembahasan hingga sesi pelajaran bahasa Indonesia selesai. 

 

5.1.4. Wawancara dan Observasi dengan Alim Syaifuddin  

 Pada 1 Oktober 2019, setelah peneliti mendapatkan Helen sebagai salah satu 

kandidat siswa yang bersedia menjadi informan dan subjek dalam penelitian ini, 

peneliti mendapatkan rekomendasi informan tambahan dari Jesslyn mengenai 

sosok siswa laki-laki dari kelas 8A yang bernama Alim Syaifuddin. Berselang 30 

menit setelah Helen menyatakan bersedia menjadi informan, Peneliti melakukan 

kontak melalui whatsapp untuk menanyakan kesediaan dari Alim. Pada saat itu 

juga, Alim membalas dan mengatakan bahwa ia bersedia menjadi salah satu 

informan. Sejak saat itu, peneliti rutin berkomunikasi dengan Alim melalui 

whatsapp menanyakan latar belakang Alim secara singkat dan nama guru wali 

kelasnya.  

 Pertemuan pertama kali dengan Alim secara tatap muka terjadi pada 18 

Oktober 2019. Saat itu, peneliti sedang menunggu sesi wawancara bersama dengan 

Ibu Erika dan Helen. Berselang beberapa menit setelah peneliti selesai mengobrol 

dengan Jesslyn dan Helen, Ada sosok anak laki-laki sedang membawa buku 

catatan. Ia berjalan ke arah ruang guru. Selagi ia melewati peneliti, ia menyapa 

peneliti dengan ramah. Kemudian, ia mendekati peneliti dan bertanya secara 

perlahan mengenai nama serta maksud kedatangan peneliti. Setelah peneliti selesai 
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menjawab, anak laki-laki itu menunjukkan ekspresi kaget dan langsung 

memperkenalkan dirinya. Tidak disangka anak laki-laki itu adalah Alim. Karna 

suatu kondisi dan situasi, Alim harus bergegas ke ruang guru dan meminta izin 

untuk meninggalkan peneliti.  

 Pertemuan kedua terjadi pada 24 Oktober 2019, hari dimana peneliti 

melakukan sesi wawancara dengan Ibu Wara dan Alim. Selagi peneliti menunggu 

hingga jam 1, peneliti melihat sekumpulan siswa yang sedang istirahat sambil 

berjualan makanan hasil olahan saat pelajaran tata boga. Alim terlihat berada 

diantara siswa-siswa tersebut.  Ia sedang asik mengobrol dengan teman-temannya. 

 Saat mengobrol tersebut, peneliti memperhatikan salah satu telinga Alim 

yang tidak menggunakan alat bantu dengar. Alim berbicara seperti siswa lainnya, 

menggunakan gerakan bibir yang sesekali diperjelas dengan gerakan tubuh dan 

ekspresi wajah. Saat Alim hendak berjalan ke tangga, ia melihat ke arah peneliti 

dan menghampiri peneliti. Alim dengan ramah menyapa dan mengingatkan sesi 

wawancara dilaksanakan jam 1 di ruangan tata boga. Lalu, bel berbunyi dan siswa 

lainnya bergegas kembali ke kelasnya masing-masing. Kemudian, Alim mengajak 

peneliti ke ruang praktik tata boga yang berada area belakang sekolah. Alim dan 

peneliti menunggu di dalam ruangan tata boga. Tidak menunggu lama, Ibu Wara 

datang dan peneliti memulai sesi wawancara. 

  Selama proses wawancara, Alim sangat memperhatikan pembicaraan yang 

berlangsung antara peneliti dan Ibu Wara. Sesekali Ibu Wara dan peneliti 

menyampaikan pujian atas prestasi Alim, ia langsung menanggapinya dengan 

sopan sambil menunjukkan ekspresi tersenyum dan berterima kasih. Alim dapat 
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menjawab seluruh pertanyaan peneliti dengan baik berkat bantuan Ibu Wara. 

Sampai proses wawancara berakhir, Ibu Wara selalu siap sedia menterjemahkan 

kalimat peneliti menjadi bentuk sederhana sehingga dapat dipahami oleh Alim. Sesi 

wawancara ditutup dengan berpamitan dengan Ibu Wara dan Alim.  

 

5.1.5. Wawancara dan Observasi dengan Bapak Yohanes Tri Pamadi, S.Pd 

 Wawancara pendahuluan pertama kali dengan Bapak Tri dilakukan oleh 

peneliti 10 September 2019 di ruangan kepala sekolah SMPLB/SMALB Pangudi 

Luhur. Pada awalnya, sesuai dengan perjanjian di Whatsapp peneliti datang dengan 

tujuan berdiskusi dengan beliau mengenai jadwal wawancara. Akan tetapi, di akhir 

peneliti menyempatkan untuk sedikit menggali informasi awal mengenai kegiatan 

pembelajaran yang diterapkan di SMPLB Pangudi Luhur. Setelah menggali 

informasi dan berbincang-bincang, Bapak Tri mengatakan kepada peneliti untuk 

pertemuan berikutnya agar memberitahukan informan lain baik dari pihak guru 

maupun siswa yang akan diwawancarai.  

 Wawancara kedua dilakukan pada 14 Oktober 2019 bertempat di ruangan 

kepala sekolah SMPLB/SMALB Pangudi Luhur seperti saat wawancara 

pendahuluan. Sebelum melakukan wawancara, peneliti menunggu Bapak Tri di luar 

ruangan kepala sekolah dikarenakan Bapak Tri dan guru-guru lainnya sedang 

melakukan doa pagi sebelum memulai kegiatan pembelajaran. Oleh karena satu 

kondisi, Bapak Tri harus mengajar sebentar di suatu kelas menggantikan guru yang 

tidak hadir pada saat itu. 
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  Setelah selesai, Bapak Tri dan peneliti kembali ke ruang kepala sekolah 

untuk memulai sesi wawancara. Peneliti menanyakan pertanyaan terkait informasi 

dasar mengenai SMPLB Pangudi Luhur. Peneliti tidak menyadari bahwa sesi 

wawancara yang sedang berlangsung tersebut bertepatan dengan jam istirahat. 

Dipertengahan sesi wawancara, ada seorang siswa penyandang tunarungu  yang 

bernama Mikael masuk ke ruang kepala sekolah, sehingga peneliti menghentikan 

sementara sesi wawancara.  

 Bapak Tri melakukan interaksi dengan Mikael yang memiliki keterbatasan 

tunarungu dan austisme. Menurut pengamatan peneliti, Bapak Tri sangat tenang 

dan sabar dalam menghadapi segala tingkah laku Mikael, bahkan Bapak Tri 

menanggapinya dengan bercanda. Setelah Mikael keluar dari ruangan kepala 

sekolah, Bapak Tri dan peneliti kembali melanjutkan sesi wawancara hingga 

selesai. Sesi wawancara diakhiri ucapan terima kasih dan berpamitan kepada Bapak 

Tri.  

 

5.1.6 Hasil Penelitian Key Informant dan Informan 

 Setelah peneliti melakukan pengumpulan data melalui wawancara dengan 

key informan E, W, Informan Y, H, dan A serta mengobservasi kegiatan 

komunikasi yang terjadi antar informan baik pada saat kegiatan pembelajaran 

maupun pada saat sesi wawancara berlangsung, peneliti berhasil menemukan 

beberapa temuan yang dapat menjawab permasalahan dalam penelitian ini. Seluruh 

hasil temuan yang berhasil dikumpulkan saling memiliki keterkaitan dengan model 

komunikasi antara guru dan siswa penyandang tunarungu. 
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 Peneliti menemukan bahwa guru dan siswa penyandang disaibiltas 

tunarungu di SMPLB Pangudi Luhur Jakarta mengoptimalkan penerapan 

komunikasi secara verbal baik pada saat kegiatan pembelajaran maupun dalam  

aktivitas sehari-hari. Komunikasi verbal diterapkan sebagai cara dalam 

berkomunikasi antara guru dengan siswa penyandang disaibiltas tunarungu yang 

juga melibatkan penggunaan simbol non-verbal berupa isyarat yang bersifat umum. 

Tabel 5.1.1.  

Kutipan Informan Terkait Proses Komunikasi Antara Guru dan Siswa Penyandang 

tunarungu. 
Klasfikasi 

Narasumber 

Proses komunikasi antara guru dan siswa penyandang 

tunarungu. 

Key Informant E 

(Guru) 

“ Enggak pakai isyarat kalau dia kan anaknya cerdas juga ya, 

nangkep ujaran orang itu gampang karena dia tadi ada sisa 

pendengaran, terus ngomong juga mau, jadi gampang sih kalau sama 

dia diajak ngobrol. Tadi kalau ngobrol dia juga paham.” 

 

“... kita komunikasi juga harus suara yang kencang dan jelas ya. 

Kalau kita cuman ‘mrw%@#r21’ gitu dia nggak mudeng. Harus tetap 

jelas dan kencang.” 

 

“Biasanya aku komunikasi langsung. Dia anaknya sudah jelas. 

Maksudnya bukan yang tipe... Aduh nanti tersinggung apa gimana, 

kalau dia sih aku biasanya langsung. ‘Helen jangan ini, Helen jangan 

itu’ hahaha.” 

 

“Kalau di sini kan memang gak boleh isyarat. Harus ngomong-

ngomong.” 

 

“Ya kan sudah tahu karakter juga kan, yang pertama lihat karakter 

dulu, karakter anak kayak apa gitu baru kita bisa apa ya.b.  

Cara ngomong kita, cara perilaku kita ke anak itu gimana 

setelah tahu karakter kan... Yaa aku sudah tahu karakter Helen gini 

jadi aku gak basa basi dulu… gak apa kalau ngomong sama dia gitu. 

Paling hambatannya yang tadi itu menjelaskan kata-kata yang masih 

sulit bagi dia dan dia belum paham gitu.” 

 

Key Informant W 

(Guru) 

“... Kan namanya guru ya harus bisa ngerti dia ngomongnya apa, yang 

seperti apa.. ya kalau seperti itu ya.. jalan satu-satunya yang saya 

lakukan itu ngomongnya lebih pelan-pelan lagi, ngomongnya 

lebih jelas lagi, meskipun mulut saya pegel. Hahaha. Jujur ya mba.. 

waktu ngomong sama anak seperti kan...mulutnya itu kan bisa kaya 

merot-merot gitu kan supaya lebih jelas lafalnya. Kalo suara lebih 

keras sih enggak, cuman diperjelas aja. Gerakan rahang ini kan 

utama. Walaupun pegal tapi memang seperti itu kan ya mau gimana 

lagi, mba...” 
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“Kalo di sini dengan anak lain itu pengulangan bisa sampai 

beberapa kali, mba. Hahaha. Biar paham, nah ini saya jadi keinget 

kata-kata bruder. Kalau disini menjelaskan sesuatu itu harus jadi 

milik...” 

 

“Tergantung ya, mba. Tergantung situasinya hahaha. Situasi yang 

mengharuskan saya basa-basi dulu itu ketika materi 

pembicaraannya berkaitan dengan perasaan atau hati, jadi ini 

saya lakukan untuk menjaga perasaan agar Alim itu tidak 

tersinggung.” 

 

Informan Y 

(Kepala Sekolah) 

 

“Uhmm.. untuk guru disini mengajarkannya karna sifatnya oral ya, 

oral itu bagi kita yang mendengar ya, oral kan menggunakan telinga, 

mulut, dan mata kita. Akan tetapi, untuk komunikasi mereka fungsi 

utamanya pada mata, telinganya kurang berfungsi lagi, jadi 

mereka harus secara visual melihat wajah kita, gerakan bibir 

kita, mimik kita akan dia lihat melalui wajah...” 

 

“...biasanya yang muncul pada kosakata pertama itu adalah kata 

inti pesan. Jadi, tuh struktur kata dan kalimat terkadang menjadi 

nomor dua dan kata intinya yang pertama. Jadi, sebetulnya kita itu 

mudah untuk komunikasi kalau udah menangkap pesan apa 

yang dikatakan sebagai intinya..” 

 
“Ya ekspresi tadi terlihat, gerak mimik kita terlihat gerakan atau 

getaran alat ucap kita itu akan diperhatikan sebagai sarana 

untuk oralnya itu tadi.” 

 

Informan H 

(Siswa) 

“Berfikir dulu baru nanti menjawab.” 

 

Informan A 

(Siswa) 

“Kalau suara saya tidak paham. Hanya mengerti yang diomong 

lewat oral.” 

 

“...lewat ekspresi wajah.” 

 

“...sama sambil berkata, sambil gerak-gerak tangan dan tubuh 

lebih paham.” 

Temuan Penelitian:  

1. Komunikasi antara guru dan siswa penyandang tunarungu dilakukan secara verbal. 

2. Guru diharuskan mengucapkan kata atau kalimat secara pelan dan jelas dengan suara yang 

lantang. 

3. Guru terkadang melakukan basa-basi  situasi sebelum menyampaikan isi pesan tergantung 

dengan konteks situasi.  

4. Basa-basi dalam komunikasi dilakukan guru agar siswa penyandang tunarungu tidak 

tersinggung. 

5. Guru sebagai komunikator harus mengonfirmasi kembali atas pesan yang disampaikan oleh 

siswa penyandang tunarungu.  

6. Guru wajib mengenal karakter siswa agar dapat menyesuaikan cara dan perilakunya ketika 

berkomunikasi dengan siswa. 

7. Siswa penyandang tunarungu mengutamakan penggunaan indera visual dalam berkomunikasi. 

8. Siswa penyandang tunarungu memperhatikan gerak bibir, tubuh, dan ekspresi wajah lawan 

bicara saat berkomunikasi.  
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9. Siswa penyandang tunarungu menginterpretasikan pesan dengan mencocokkan getaran ujaran 

yang masuk melalui alat bantu dengar dan indera visual mereka.  

9. Terdapat jeda waktu yang dipergunakan oleh siswa penyandang tunarungu untuk berfikir dan 

menginterpretasi  maksud pesan sebelum menjawab.  

10. Siswa penyandang tunarungu tidak terlalu memperhatikan struktur kalimat dalam 

berkomunikasi. 

Sumber: Olahan Peneliti, 2019. 

 Berdasarkan tabel yang terlihat diatas, Informan menggambarkan bahwa 

proses komunikasi yang terjadi antara guru dan siswa penyandang tunarungu di 

SMPLB Pangudi Luhur dilakukan secara verbal dengan mengutamakan 

penggunaan indera penglihatan dan pengucapan. Guru sebagai komunikator 

diharuskan mengucapkan kata atau kalimat secara jelas dan lantang dengan tempo 

yang pelan. Siswa penyandang tunarungu mengutamakan kemampuan indera 

penglihatannya. Hal tersebut dapat membantu mereka dalam proses penerimaan 

informasi atau pesan dari lawan bicara. Ketika guru menyampaikan pesan, secara 

bersamaan siswa  menginterpretasi pesan yang diterima dengan mencocokkan 

getaran pada alat bantu dengar yang berasal dari bunyi ujaran, gerak bibir, ekspresi 

wajah, dan gerakan tubuh. 

 Siswa penyandang tunarungu terkadang memberikan tanggapan atau 

menyampaikan pesan dalam bentuk kalimat yang tidak terstruktur sehingga 

seringkali guru mengalami kesulitan dalam menafsirkan pesan tersebut. Guru akan 

secara otomatis akan mengonfirmasikan kembali inti pesan yang dimaksud kepada 

siswa penyandang tunarungu agar tidak memberikan tanggapan yang keliru dan 

maksud pesan dapat dipahami secara benar. Selain itu, seorang guru wajib 

mengetahui konteks situasi dalam berkomunikasi dan mengenal karakter siswanya 
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agar dapat menyesuaikan cara dalam berkomunikasi sehingga tidak menyinggung 

perasaan siswa penyandang tunarungu. 

Tabel 5.1.2.  

Kutipan Informan Terkait Perbedaan cara dalam berkomunikasi 
Klasfikasi 

Narasumber 
Perbedaan cara dalam berkomunikasi 

Key Informant E 

(Guru) 

“Beda jelas. Ya tetap anu… Karakter anak tadi ya yang satu dan 

lain kan beda-beda, terus ya itu menangkap ujaran itu kan beda-

beda. Kalau Helen kan termasuk ya cepet lah gitu ya, tapi ada teman-

temannya yang harus 2x, 3x kita ngomong baru dia paham gitu, 

memang beda.” 

 

“Iya. karena kan yang satu dia bilang ini masih sisa banyak, jadi 

kalau kita ngomong kenceng aja dia ‘wah ada apa bu Erika?’ gitu. 

Kalau teman yang lain mungkin karena ini kosong-kosong db 

nya ya sudah mengandalkan ini ujaran saja.” 

 

Key Informant W 

(Guru) 

“Nah dia itu selalu begitu, kalau saya ngomongnya terlalu cepat, dia 

langsung ngerespon gitu. Beda kan mungkin dengan teman-

temannya. Kadang ada yang seperti itu, kadang ada yang cuman diam, 

ada juga yang melakukan suatu tindakan tapi salah karena dia gak 

mudeng. Hahaha.” 
 

“Uhmm, ada bedanya juga, itu tadi kalau memang saya ngomong 

sama Alim itu sudah jelas, sudah oke ya sudah. Tapi kalau belum ada 

yang saya ulangi atau beberapa saya kasih contoh, mba.” 

 

Informan Y 

(Kepala Sekolah) 

“Ya, sebetulnya kalau kurang dengar atau tingkatan ketuliannya itu 

cara komunikasinya sama sih yang berbeda cuman alat bantu 

dengarnya, daya tangkapnya juga kadang tiap anak berbeda. 

Kalau misalnya kurang dengar itu kan, dia sebetulnya sudah 

mendengar tapi tidak jelas. Tapi kadang-kadang itu menyulitkan 

juga, 

Informan H 

(Siswa) 

 

Informan A 

(Siswa) 

 

Temuan Penelitian:  

1. Daya tangkap siswa, kemampuan perolehan bahasa, dan karakter siswa yang beragam, 

mempengaruhi perbedaan cara komunikasi yang dilakukan guru.  

Sumber: Olahan Peneliti, 2019. 

 Seperti yang terlihat pada Tabel 5.3.2. informan menyampaikan bahwa 

terdapat perbedaan cara dalam berkomunikasi yang diterapkan oleh guru kepada 

setiap siswa penyandang tunarungu. Perbedaan tersebut didasarkan pada tiga hal 

yang berkaitan erat dengan daya tangkap siswa, kemampuan bahasa, dan karakter 
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diri siswa penyandang tunarungu. Ketika berkomunikasi dengan setiap siswa 

penyandang tunarungu, guru dituntut untuk mampu menyesuaikan penggunaan 

bahasa dan tempo pengucapan dengan karakter kepribadian siswa, kemampuan 

daya tangkap dan kemampuan perolehan bahasa masing-masing siswanya.  

Tabel 5.1.3.  

Kutipan Informan Terkait Pemahaman atau Penafsiran Pesan (Dekoding) 
Klasfikasi 

Narasumber 
Pemahaman atau Penafsiran Pesan (dekoding) 

Key Informant E 

(Guru) 

“Oh ya iya kalau memang terlalu tinggi harus kita sederhanakan 

kata-kata tertentu kan, misalnya apa ya, yang agak susah misalnya 

‘berkomitmen’ nah itu kan dia juga tetap gak ini... Kita harus 

menyederhanakan ‘berkomitmen’ itu apa gitu... kalau anak tunarungu 

kan keterbatasan dari kayak gitu kan ya...” 

 

“Kadang tidak selalu dimengerti pesan dari Helen, karena sering 

kali Helen bicaranya cepat dan diseret-seret vokalnya jadi tidak 

jelas.” 

 

“Pasti pesan motivasi gitu sih ada yang mengena dan berdampak 

ke perilaku Helennya.” 

Key Informant W 

(Guru) 

“Biasanya untuk.. mungkin gak cuman Alim ya, kebanyakan anak-

anak disini itu pesan yang singkat tapi padat. Kalau 

menggunakan bahasa yang istilahnya terlalu panjang atau 

bertele-tele pasti nanti mereka bingung. Lebih seringnya seperti 

itu...” 

 

“Oh..kalau saya lebih melihat gerak-gerik tubuh sama mukanya. 

Karna kalau saya melihat anak yang sudah mengerti maksud pesan 

saya itu dia menggerakan tangan “OK” gini, mba. Kaya isyarat kalau 

dia sudah tahu, lalu saya tanya lagi betul sudah mengertinya apa 

belum. Kalau misalkan, saya lihatnya itu dia kaya orang ragu-ragu 

biasanya belum jelas.” 

Informan Y 

(Kepala Sekolah) 

“Utamanya mereka itu jujur, polos ya dan biasanya yang muncul 

pada kosakata pertama itu adalah kata inti pesan. Jadi, tuh 

struktur kata dan kalimat terkadang menjadi nomor dua dan kata 

intinya yang pertama. Jadi, sebetulnya kita itu mudah untuk 

komunikasi kalau udah menangkap pesan apa yang dikatakan 

sebagai intinya, tapi kadang-kadang ungkapan dari kata-kata 

intinya pun tidak jelas...” 

Informan H 

(Siswa) 

“Misalnya, Uhmm pernah. Seperti konveksi, itu aku pikir Ibu 

bicara infeksi luka.” 

Informan A 

(Siswa) 

“Oh, kesulitan paham kalo kata rumit jadi ketika tidak tahu kata-

kata, kemudian aku bertanya ‘apa itu?’ terus bu Wara perjelaskan 

kata-kata itu.” 

Temuan Penelitian:  

1. Bentuk pesan yang dapat dipahami oleh siswa penyandang tunarungu adalah pesan yang 

singkat dan padat. 

2. Siswa penyandang tunarungu sulit mengerti pesan dengan kalimat yang bertele-tele. 
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3. Pesan dengan kosakata yang rumit sering ditafsirkan berbeda oleh siswa penyandang 

tunarungu. 

4. Penggunaan kosakata yang sederhana disertai dengan penjelasan dan contoh membantu siswa 

penyandang tunarungu dalam memahami isi pesan.  

5. Pesan yang disampaikan oleh guru tidak selalu dipahami dengan benar oleh siswa penyandang 

tunarungu. 

6. Bentuk pesan motivasi yang disampaikan oleh guru memberikan dampak bagi perubahan 

perilaku siswa penyandang tunarungu. 

7. Tanggapan akan pemahaman sebuah pesan ditunjukkan melalui berbagai tindakan, ekspresi 

wajah, dan gerakan tubuh dari siswa penyandang tunarungu. 

Sumber: Olahan Peneliti, 2019. 

 Data dari tabel 5.3.3. memperlihatkan bahwa pesan yang disampaikan oleh 

guru tidak selalu dipahami dengan benar oleh siswa penyandang tunarungu, 

sehingga guru perlu memberikan penjelasan berupa contoh agar siswa dapat 

memahami maksud pesan dengan benar. Bentuk pesan yang dapat dipahami oleh 

siswa penyandang tunarungu adalah pesan yang singkat dan padat. Pesan dengan 

kalimat yang bertele-tele dan kosakata yang rumit akan sulit dipahami oleh siswa 

penyandang tunarungu. Kosakata yang terdengar mirip dan memiliki makna 

ambigu juga sering dimaknai berbeda oleh siswa penyandang tunarungu. 

Contohnya seperti yang disampaikan oleh Informan H, ketika ia salah memaknai 

kata ‘konveksi’ menjadi ‘infeksi’.  

Tabel 5.1.4. 

Kutipan Informan Terkait Penggunaan simbol dalam komunikasi. 

Klasfikasi 

Narasumber 
Penggunaan Simbol dalam Komunikasi 

Key Informant E 

(Guru) 

“Ya kadang-kadang hahaha... Apa ya… Kayak sudah terbawa ya 

hahaha.” 

 

“Tapi gak terus yang isyarat baku gitu.” 

 

“Iya. spontan yang bukan yang isyarat baku gitu karna saya juga 

gak tahu. gak bisa hahaha.” 

 

“... Cuman yang umum-umum aja sih... Misalnya bagus, jelek gitu 

aja enggak yang kaya ‘A, B’ isyarat karena aku gak bisa.” 

 

“Kalau di sini kan memang gak boleh isyarat. Harus ngomong-

ngomong.” 
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Key Informant W 

(Guru) 

“...Bahasa isyarat yang gini-gini (sambil menggerakkan tangan) 

tuh di sini memang juga gak boleh dan saya juga gak tahu. 

 

“Oh ya, ada tapi lebih sedikit saya pakai. Misalnya kalau disini 

berkata guru itu mengepalkan kedua tangan terus kaya diantem .. apa 

di tos atas bawah gini, mba. Kalau cuman memasak atau makan kayak 

biasa pada umumnya sih, mba isyaratnya. Jadi, gitu-gitu yang 

simpel aja.. gak sampai yang kayak A,B,C,D gitu sih enggak ya, mba. 

Sama sekali enggak karna saya pun gak tahu dan disini memang 

dilarang.” 

 

“Iya, isyarat itu lebih untuk memperjelas aja. Kalau meskipun 

sampai pakai isyarat begitu anak belum jelas ya saya pakai metode 

itu..” 

Informan Y 

(Kepala Sekolah) 

“Ya, kalau simbol-simbol baku gak ada.” 

 

“Kita simbolnya itu simbol-simbol yang spontan aja, yang sesuai 

dan mirip. Ya, semacam body language lah. Jadi, gerakan dari body 

kita yang menunjukkan bahasanya kita gitu, tapi yang bakunya kayak 

‘a’, ‘b’, ‘c’ isyarat itu kita tidak menggunakan.” 

 

“Ya, betul. Jadi, supaya anak-anak lebih mengutamakan melihat 

gerakan bibir, bukan melihat percakapan tangan, yang simbol-

simbol baku atau isyarat baku gitu kita tidak menggunakannya.” 

Informan H 

(Siswa) 
“Gak, Lancar sih aku bicara. Kadang pakai isyarat, kadang 

langsung, kadang dua-duanya juga waktu ngomong ke Ibu Erika”   

 

“Iya, tapi isyarat cuman bisa A, B, C, D gitu. Beda dengan isyarat 

yang baku gitu.”  

 

Informan A 

(Siswa) 

“Bahasa isyarat tidak pakai. Tapi pakai isyarat biasa seperti kotak, 

bulat (menggerakkan tangan membentuk bentuk kotak dan bulat).” 

 

Temuan Penelitian:  

1. Simbol berupa isyarat spontan dan umum digunakan bersamaan ketika komunikasi verbal 

antara guru dan siswa berlangsung. 

2. SLB Pangudi Luhur Jakarta tidak memperbolehkan penggunaan isyarat baku sebagai saluran 

utama ketika guru berkomunikasi dengan siswa penyandang tunarungu.  

3. Isyarat umum dipergunakan oleh guru dan siswa penyandang tunarungu untuk memperjelas 

dan mendukung makna atas pesan yang disampaikan secara verbal. 

Sumber: Olahan Peneliti, 2019. 

 Hasil temuan dari Tabel 5.3.4. menyatakan bahwa Pihak SLB Pangudi 

Luhur Jakarta tidak memperbolehkan penggunaan bahasa isyarat baku sebagai 

media berkomunikasi, akan tetapi lambang non-verbal berupa isyarat spontan dan 

umum sering digunakan baik oleh guru maupun siswa untuk memperjelas dan 

mendukung pengertian dari pesan yang disampaikan secara verbal. Siswa 
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penyandang tunarungu didorong untuk menggunakan kemampuan berbicara dan 

mengutamakan penglihatan pada gerakan bibir ketika berkomunikasi dengan orang 

lain.  

Tabel 5.1.5. 

Kutipan Informan Terkait Saluran Komunikasi 
Klasfikasi 

Narasumber 
Saluran Komunikasi 

Key Informant E 

(Guru) 

“Gambar kali ya? Gambar presentasi.” 

 

“Iya. Biasanya kan ya kalau yang lain apa... Pakai Powerpoint juga 

apa gitu,  biasanya kalau saya sih misalnya ada anak yang gak 

tahu baru saya ‘ini nih gambarnya’ biar lebih jelas kan atau ya itu 

tadi… Dengan peragaan juga bisa gitu.” 

 

“Maksudnya berjabat tangan gitu, misalnya ada anak… Ini contoh ya 

ada anak gak tahu ‘berjabat tangan apa sih bu Erika?’ ‘Sini kamu ke 

sini’ berjabat tangan gitu-gitu… Meragakan langsung seperti itu 

atau misalnya tarik-menarik itu kayak apa gitu...” 

 

“Iya, gitu atau gambar pakai tayangan gitu juga bisa.” 

 

“Iya berpengaruh. Ya keterbatasan kosakata sih mereka ya jadi 

memang harus benar-benar dicontohkan real kan supaya bisa 

paham gitu melalui gambar atau peragaan itu tadi...” 

 

Key Informant W 

(Guru) 

“Iya, pakai kertas ditulis atau dengan istilahnya itu tutor teman 

sebaya. Jadi si anak itu ngomong ke temannya yang jelas. Lalu, 

teman yang ngomongnya jelas itu kaya kasih tau ke saya.” 

 

“Kadang-kadang, kalau itu sudah terpaksa banget, saking Saya gak 

mudeng, ya mau gak mau tulis itu.” 

 

“Paling gambar-gambar, tapi kalau gambar-gambar itu seringnya 

ke kelas khusus mba, bukan yang regular. Karena kalau kelas khusus 

itu tahun lalu ada. Jadi pelajarannya pun lebih banyak yang 

keterampilan...” 

 

Informan Y 

(Kepala Sekolah) 

“Anak mesti memakai alat bantu dengar juga. Karena alat bantu 

dengar itu juga digunakan walaupun tidak 100% menjadi anak 

itu mendengar, tetapi memiliki tambahan dari penglihatannya...” 

 

“Ya, untuk menambah kemampuan anak dalam membaca ujaran 

atau membaca bibir kita, sebenarnya di mana satu dalam diri dan 

otaknya anak itu pengetahuan tentang kosakatanya sudah punya, ya. 

Kemudian diucapkan oleh orang lain, kita melihat kalau ada yang 

kebetulan secara visual itu sama tapi akan ada perbedaan di 

pendengaran...” 

Informan H 

(Siswa) 

“Ada alat bantu dengar. Sering digunakan waktu berbicara.” 

 



 

 99 

“Iya, Ada. Di kelas pakai gambar dan beri contoh paling seperti 

itu.” 

Informan A 

(Siswa) 

“Oh, pakai kertas pernah dulu kelas 7.” 

 

Temuan Penelitian:  

1. Alat bantu dengar selalu digunakan oleh siswa ketika berkomunikasi.  

2. Alat bantu dengar menambah kemampuan siswa dalam membaca ujaran dan gerak bibir. 

3.Media kertas digunakan oleh guru ketika mengalami kesulitan dalam berkomunikasi dengan 

siswa penyandang tunarungu. 

4. Dalam mempermudah proses komunikasi, memperjelas makna sebuah kosakata atau materi 

pelajaran pada saat pembelajaran, guru menggunakan media presentasi gambar melalui 

powerpoint  

5. Metode tutor teman sebaya digunakan oleh guru sebagai saluran dalam berkomunikasi yang 

membantu menjelaskan isi pesan dari siswa yang kepada siswa penyandang disabilitas lainnya 

baik dalam kegiatan pembelajaran maupun dalam proses komunikasi sehari-hari. 

Sumber: Olahan Peneliti, 2019. 

 Data dalam Tabel 5.3.5. menunjukkan alat bantu dengar digunakan oleh 

setiap siswa penyandang tunarungu di SMPLB Pangudi Luhur sebagai  media yang 

digunakan ketika berkomunikasi baik dengan guru ataupun antar siswa. Alat bantu 

dengar membantu siswa dalam membaca ujaran dan gerak bibir lawan bicara. 

Selain itu, media tulisan dengan kertas atau papan tulis juga memudahkan guru 

ketika mengalami kesulitan memahami pesan yang disampaikan oleh siswa 

penyandang tunarungu.  

 Metode tutor teman sebaya juga diterapkan ketika guru mengalami 

kesulitan menyampaikan informasi baik dalam keseharian maupun ketika kegiatan 

pembelajaran. Siswa penyandang tunarungu yang memiliki kemampuan 

komunikasi yang lebih jelas dari siswa lainnya sering diminta sebagai media dalam 

membantu menjelaskan informasi dan isi pesan dari guru kepada siswa penyandang 

disabilitas dengan perolehan bahasa yang rendah. Dalam kegiatan pembelajaran, 

guru juga menggunakan presentasi gambar melalui powerpoint dan menggunakan 
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alat peraga untuk memperjelas suatu makna kosakata atau konsep dalam materi 

pelajaran. 

Tabel 5.1.6. 

Kutipan Informan Terkait Hambatan dalam Berkomunikasi 

Klasfikasi 

Narasumber 
Hambatan dalam Berkomunikasi 

Key Informant E 

(Guru) 

“Kadang tidak selalu dimengerti pesan dari Helen, karena sering 

kali Helen bicaranya cepat dan diseret-seret vokalnya jadi tidak 

jelas.”  

 

“Sejauh ini sih... Lancar cuman yang tadi itu kata-kata yang memang 

apa sih… Butuh penjelasan lagi ya kita jelasin lagi.” 

 

“Iya, yang kaya tadi itu loh misalnya… He’uhmm kata-kata yang 

susah gitu kan. Mungkin belum tahu artinya juga...” 

 

Key Informant W 

(Guru) 

“Mungkin tertentu, kayak misalkan kata-kata baru atau 

pengetahuan baru yang memang di kosakatanya Alim itu belum 

pernah tahu, Nah itu. Atau mungkin seperti apa ya.. kalau kita 

ucapkan itu mirip tapi sebenarnya beda artinya atau kadang 

terbalik artinya...” 

 

“...Pernah juga dia nanya “apa maksud Ibu karna kurang jelas?” 

Nah dia itu selalu begitu, kalau saya ngomongnya terlalu cepat...” 

 

Informan Y 

(Kepala Sekolah) 

“Ya, daya tangkap si anak, kemampuan IQ-nya itu ya. Namanya 

verbal atau bahasa oral itu kan membutuhkan IQ yang cukup juga, 

kalau yang tunagrahita dan tunarungu itu mengalami kesulitan untuk 

melakukan oral. Karena, ya otomatis membutuhkan kecerdasan 

dalam mengolah kata, nah itu satu. Kemudian yang kedua, kalau 

misalkan ada anak yang penglihatannya sudah mulai kurang, sudah 

kurang dengar dan penglihatannya juga kurang itu juga 

otomatis baca bibirnya tidak secepat yang kita harapkan. Yang 

ketiga, kadang-kadang organ artikulasi anak bermasalah. Jadi 

misalnya, sumbing berpengaruh sama anak dalam 

mengungkapkan tapi suara jadi gak jelas gara-gara kondisi itu. 

Mungkin juga selaput bawah lidah yang terlalu pendek, sehingga 

tidak bisa bergerak naik ketika berbicara, itu juga menggangu. Anak 

itu mau ngomong apa jadi gak bisa...” 

 

Informan H 

(Siswa) 

“Ada, kadang-kadang.” 

 

“Karena Ibu Erika ngomongnya terlalu cepat. Aku kaya ‘hah? 

Tunggu Bu pelan-pelan aku tidak mengerti jelas.’ Itu juga karna 

aku gak perhatikan Ibu Erika jadi aku berusaha fokus, makanya 

jadi mengerti omongannya Ibu Erika. Hahahah...” 

 

Informan A 

(Siswa) 

“Oh, kesulitan paham kalo kata rumit jadi ketika tidak tahu kata-

kata, kemudian aku bertanya ‘apa itu?’ terus bu Wara perjelaskan 

kata-kata itu.” 
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“Hmm, sering itu dua-duanya tentang kosakata baru dan omong 

terlalu cepat.” 

 

Temuan Penelitian:  

1. Hambatan dalam berkomunikasi dialami baik oleh guru maupun siswa penyandang tunarungu. 

2. Hambatan dalam penyampaian pesan dari guru kepada siswa disebabkan oleh daya tangkap 

siswa, kecerdasan intelektual (IQ), fungsi penglihatan yang kurang, organ pengucapan yang 

bermasalah, kosakata, dan pengetahuan baru. 

3. Kendala pada kosakata dan pengetahuan baru diatasi dengan penjelasan ulang dari guru. 

4. Hambatan yang dialami siswa penyandang tunarungu dalam memahami pesan dari guru 

disebabkan oleh pengucapan melalui gerak bibir guru atau lawan bicara yang terlalu cepat, 

hilangnya fokus perhatian, dan kosakata yang rumit. 

Sumber: Olahan Peneliti, 2019. 

 Pada Tabel 5.3.6. memperlihatkan bahwa hambatan dalam berkomunikasi 

dialami oleh kedua belah pihak, baik guru maupun siswa penyandang tunarungu. 

Hambatan yang sering dialami oleh guru baik ketika menyampaikan pesan atau 

memahami pesan dari siswa disebabkan pada kemampuan daya tangkap siswa akan 

informasi yang berbeda-beda, kecerdasan intelektual siswa yang berpengaruh 

dalam mengolah kosakata, perbedaan pemahaman kosakata, dan pengetahuan baru 

yang belum diketahui oleh siswa. Keterbatasan fungsi penglihatan siswa yang 

terganggu juga berdampak bagi siswa sehingga tidak dapat membaca pesan melalui 

gerak bibir guru dengan baik. Selain itu, organ pengucapan siswa yang bermasalah 

memengaruhi siswa dalam mengungkapkan pesan akibatnya pesan yang diterima 

seringkali tidak jelas.  

 Disisi lain, hambatan yang dialami siswa penyandang tunarungu berkaitan 

dengan tempo pengucapan guru yang terlalu cepat menyebabkan siswa hilang fokus 

dan merasa kebingungan atas pesan yang disampaikan. Kosakata yang rumit dan 

pengetahuan baru yang belum diketahui oleh siswa juga menghambat siswa dalam 

mengolah informasi yang disampaikan oleh guru.  
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Tabel 5.1.7. 

Kutipan Informan Terkait Cara Mengatasi Hambatan dalam Berkomunikasi 

Klasfikasi 

Narasumber 
Cara Mengatasi Hambatan dalam Berkomunikasi 

Key Informant E 

(Guru) 

“Bertanya ulang sama minta Helen untuk lebih jelas dan lebih 

pelan waktu berbicara.” 

 

Key Informant W 

(Guru) 

“Iya, nanya ulang dia. Dia berani bertanya, gak malu untuk bertanya 

dia itu.” 

 

“...Kadang kita harus mengulang sesuatu sampai detail sekali dan 

betul-betul pelan. Sampe misalnya waktu  itu saya jelasin tentang 

sayuran. Itu memang yang paling bagus memang ada wujudnya 

langsung sayuran, ada gambarnya juga, ada tulisan, dan 

mengucapkannya juga jelas kayak gitu, mba.” 

 

“...Kadang saya minta coba diulang, kalo diulang tetap saya gak 

paham maksud mereka ya..minta mereka tulis, mba atau si anak itu 

ngomong ke temannya yang lebih jelas itu tadi.” 

 

Informan Y 

(Kepala Sekolah) 

“Kalau itu memang sesuatu yang bisa dioperasi, ya dioperasi..” 

 

“...Kemudian kalau, ada hal yang lain yang sifatnya pengendalian 

otak tentang alat artikulasi itu bisanya dengan terapi-terapi 

saja.” 

 

Informan H 

(Siswa) 

“Caranya denger suara Ibu Erika lagi dan fokus ke perkataan 

mulut Ibu Erika, jadi ngerti gitu, kak.” 

 

Informan A 

(Siswa) 

“Kalau bicara ya pelan-pelan, kak.  kalau bu Wara bicara cepat minta 

tolong ulang-ulang.” 

 

“Oh, kesulitan paham kalo kata rumit jadi ketika tidak tahu kata-kata, 

kemudian aku bertanya ‘apa itu?’ terus bu Wara perjelaskan 

kata-kata itu.” 

 

Temuan Penelitian:  

1. Cara mengatasi hambatan komunikasi adalah dengan mengulang penyampaian pesan.  

2. Terapi wicara juga dapat digunakan untuk mengatasi hambatan komunikasi yang terkait 

dengan kemampuan artikulasi siswa penyandang tunarungu. 

3. Pihak sekolah juga dapat memberikan rekomendasi operasi untuk mengatasi hambatan 

komunikasi pada organ artikulasi siswa penyandang tunarungu. 

4. Cara siswa penyandang tunarungu mengatasi hambatan komunikasi dengan memfokuskan 

perhatian untuk membaca gerak bibir dan mendengarkan ujaran secara perlahan. 

Sumber: Olahan Peneliti, 2019. 

 Temuan pada Tabel 5.3.7 memperlihatkan cara yang digunakan oleh guru 

dan siswa penyandang tunarungu dalam mengatasi hambatan komunikasi yang 

sering dialami. Permintaan penjelasan dan pengulangan kembali pesan secara 
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perlahan dan detail digunakan untuk mengatasi hambatan yang dialami ketika 

proses komunikasi berlangsung antara guru dan siswa penyandang tunarungu. 

Selain itu, pihak sekolah menyediakan terapi wicara untuk meningkatkan 

kemampuan artikulasi siswa penyandang tunarungu dan rekomendasi operasi pada 

organ artikulasi siswa penyandang tunarungu yang menghambat proses pengolahan 

pesan.  

Tabel 5.1.8. 

Kutipan Informan Terkait Konteks Komunikasi 

Klasfikasi 

Narasumber 
Konteks Komunikasi   

Key Informant E 

(Guru) 

“Dia sih anaknya ya karena masih ada sisa pendengaran, jadi mau 

ribut pun kalau keras gitu dia masih kayak tadi aja kan? Dia 

sedang menulis waktu saya lagi bicara aja ‘iya-iya bu, tau-tau’. 

Jadi kan masih ada sisa, kalau kita kenceng gitu dia.” 

 

“Oh itu sih selalu ya, ke anak-anak yang lain juga. Sebercandanya 

tahu kayak Hellen langsung paham, atau dia cuawaan-cuawaan gitu 

kita harus tetep ngomong juga gak boleh asal-asal.” 

 

“Iya biar gak tersinggung juga anaknya.” 

 

Key Informant W 

(Guru) 

“Oh.. enggak enggak. Paling kalau sedang berbicara masalah 

pribadi dan masalah teman-teman kelas itu saat saya tidak ada sih, 

mba. Jadi, saya panggil Alim khusus gitu. Tapi lebih seringnya 

saya berbicara dengan Alim waktu ada teman-teman ramai gitu 

sih.” 

 

“Iya juga sih, mba. Kalau sama teman-teman yang lain juga iya. 

Biasanya kalo anak tertentu yang memang dia ngerti gurunya omong 

kan biasanya gini ‘iya-iya tahu’ tapi yang kurang, dalam artian tanda 

kurang kadang, malah mereka kan sering malah mainan sendiri, kayak 

asik sendiri gak fokus, di sini salah satu teknik itu  kan ada yang 

harus memfokuskan anak. Misalnya ada orang lewat, kalau kita 

cuek aja karena kita masih mendengar. Nah, kalau mereka 

terpecah kadang kalau merasa itu lebih menarik daripada 

gurunya, mereka akan hilang fokusnya. Jadi yang saya lakukan 

kadang meminta ‘hayo perhatikan bu Wara di sini bukan disana.’ 

Merekanya juga kadang jadinya tertawa malu gitu waktu ditegur. 

hahaha.” 

 

“...Situasi yang mengharuskan saya basa-basi dulu itu ketika 

materi pembicaraannya berkaitan dengan perasaan atau hati, 

jadi ini saya lakukan untuk menjaga perasaan agar Alim itu 

tidak tersinggung.” 
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 “Puji Tuhan sambil belajar mba hahaha. Karena itu tadi 8 tahun itu 

disini masih belum ada apa-apanya, mba. Tapi pengalaman selama 

8 tahun mengajar disini membantu sekali mba buat saya untuk 

beradaptasi dan sabar sih mba buat paham pesan dari siswa.” 

Informan Y 

(Kepala Sekolah) 

 

Informan H 

(Siswa) 

“Hmm, gak perlu tempat sepi, ramai gak papa.” 

 

“Iya, contohnya kaya menyapa saja gitu “selamat pagi, bu” dan 

lain lain.” 

 

Informan A 

(Siswa) 

“Tidak perlu, kak. Bicara di tempat ramai tidak masalah.” 

 

“Iya kak. Memberi salam dengan benar kepada guru, mengetuk 

pintu dan permisi ketika ingin masuk kelas, gitu-gitu saja, kak.” 

 

Temuan Penelitian:  

1. Ketika berkomunikasi, guru dan siswa tidak memerlukan tempat secara khusus. kecuali pada 

saat membicarakan topik atau masalah secara pribadi. 

2. Kedua pihak baik guru dan siswa saling memperhatikan etika ketika berkomunikasi. 

3. Etika dalam komunikasi sangat diperhatikan guru agar tidak menyinggung perasaan siswa 

penyandang tunarungu.  

4. Pengalaman selama mengajar membantu guru untuk beradaptasi dan memahami maksud pesan 

yang disampaikan penyandang tunarungu. 

Sumber: Olahan Peneliti, 2019. 

 Berdasarkan data pada Tabel 5.3.8. Suasana atau situasi tempat tertentu 

tidak berpengaruh pada proses komunikasi antara guru dan siswa, kecuali pada saat 

membicarakan topik atau masalah secara pribadi. Kedua belah pihak baik guru 

maupun siswa penyandang disabilitas tuanrungu sangat memperhatikan penerapan 

etika  ketika berkomunikasi satu dengan lainnya. Mulai dari kegiatan sehari-hari 

hingga pembicaraan hal pribadi tetap harus memperhatikan etika dalam berbicara 

agar salah satu pihak tidak merasa tersinggung.  

Tabel 5.1.9. 

Kutipan Informan Terkait Komunikasi Antara Guru dan Siswa Penyandang tunarungu 

dalam Kegiatan pembelajaran. 

Klasfikasi 

Narasumber 

Komunikasi Antara Guru dan Siswa Penyandang tunarungu 

dalam Kegiatan Pembelajaran 

Key Informant E 

(Guru) 

“Iya. Kalau di kelas memang ya… Tujuan utama disini kan juga 

begitu kan ya… Anak-anak bisa ngomong, ngomong jelas dan mau 

ngomong gitu kan. Jadi memang harus dipancing dengan ya... 

Tanya jawab, kegiatan diskusi dan lain-lain di kelas” 
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“Iya. ngajak anak untuk ngomong, itu pertama terus ya 

memasukkan bahasa kan, memasukkan bahasa ke anak yang 

termasuk kaya kosakata-kosakata gitu, memperbanyak kosakata 

seperti itu...” 

 

Key Informant W 

(Guru) 

“Kalau saya pribadi sih kadang anak tak suruh diskusi, karena 

kelompok masak gini kan saya bikin bentuk kelompok, misalnya nyari 

resep di kelompoknya tak suruh nyari resep dulu, baru nanti kita 

masing-masing membahas...” 

 

“...Ada diskusi juga, ada kadang juga saya yang lebih banyak 

memberikan informasi, ada juga yang saya sering tanya jawab 

‘ayo kalau menurut kamu seperti apa?’ saya cuman tulis jawaban 

dari mereka.” 

 

“Iya, padahal kan mereka lebih ke pemata, lihat gerak bibir kita, 

membaca tulisan itu. Makanya kalau jelasin di kelas tanpa ada 

tulisan dan kita omongnya benar – benar jelas terkadang jadi 

salah sambung pengertiannya.”   

 

Informan Y 

(Kepala Sekolah) 

“Ya, kalo disini pembelajaran pertama minimal lima menit itu 

percakapan. Jadi, percakapan secara bebas ya, di mana anak 

mengungkapkan apa idenya, apa isi hatinya mungkin. Setelah 

ada percakapan dulu, kemudian jika istilahnya sudah nyambung 

atau secara hati sudah enak, baru kita masuk ke materi 

pembelajaran dan itu pun masih tetap dengan percakapan atau 

oral, ya.” 

 

Informan H 

(Siswa) 

“... Aktif. Ikut menjawab terus karena teman-teman tidak 

menjawab, jadi aku mengajak ‘ayo teman-teman menjawab’. 

 

Informan A 

(Siswa) 

“Sering, ikut tanya jawab dengan Ibu Wara” 

 

Temuan Penelitian:  

1. Peenekanan kegiatan komunikasi yang aktif berdiskusi seperti tanya jawab antara guru dan 

siswa diterapkan pada setiap kegiatan pembelajaran di SMPLB Pangudi Luhur.  

2. Fokus pembelajaran dikelas menekankan pada kegiatan berkomunikasi untuk memperbanyak 

kosakata siswa penyandang tunarungu. 

3. Pada saat kegiatan pembelajaran, guru diharuskan menjelaskan materi pelajaran melalui tulisan 

dan gerak bibir yang jelas. 

Sumber: Olahan Peneliti, 2019. 

 Data pada Tabel 5.3.9. memperlihatkan kegiatan pembelajaran di SMPLB 

Pangudi Luhur Jakarta menekankan pada kegiatan komunikasi yang secara aktif 

melalui diskusi antara guru dan siswa penyandang tunarungu. Tujuan dari kegiatan 

pembelajaran di kelas adalah mendorong siswa penyandang tunarungu untuk 

berbicara dan memperbanyak kosakata. Kegiatan pembelajaran  di SMPLB 
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Pangudi Luhur juga melibatkan peran guru dalam menjelaskan materi pelajaran 

melalui tulisan, gambar, dan gerakan bibir yang jelas agar informasi dapat dipahami 

dengan baik. 

 

5.2 Analisa dan Pembahasan 

 Pada sub bab ini, peneliti akan melakukan pembahasan berdasarkan atas 

jawaban narasumber pada sesi wawancara. Peneliti mengaitkan berbagai data yang 

didapatkan dengan berbagai konsep dan teori yang telah disusun dalam bagian 

tinjauan pustaka. Penjelasan yang terdapat dalam pembahasan ini akan disusun 

secara deskriptif Peneliti berharap pembahasan ini  mampu menjawab pertanyaan 

penelitian yaitu bagaimana model komunikasi yang terjadi guru dan siswa 

penyandang tunarungu dalam kegiatan pembelajaran di SMPLB Pangudi Luhur 

Jakarta.  

 

5.2.1. Proses Komunikasi dalam Kegiatan pembelajaran di SMPLB Pangudi 

Luhur  

 Pembelajaran di SMPLB Pangudi Luhur Jakarta dimulai pada pukul 07.40 

WIB hingga pukul 15.00 WIB.  Kegiatan pembelajaran yang dilaksanakan di 

SMPLB Pangudi Luhur Jakarta tidak jauh berbeda dengan sekolah formal lainnya. 

Terdapat mata pelajaran yang diajarkan guna menambah pengetahuan baru dan 

perolehan bahasa dari siswa penyandang tunarungu. Mata pelajaran di SMPLB 

Pangudi Luhur Jakarta terdiri atas 14 cabang. Mulai dari mata pelajaran bahasa 

Indonesia, bahasa Inggris, Agama, PPKN, IPA, IPS, Matematika, Penjasorkes 
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(Pendidikan Jasmani, Olah raga, dan Kesehatan), PKPBI (Pengembangan 

Komunikasi Persepsi Bunyi dan Irama), bimbingan konseling, hingga mata 

pelajaran multimedia, tata busana, tata boga, dan membatik. 

 Kegiatan pembelajaran di SMPLB Pangudi Luhur terbagi atas beberapa 

kelas berdasarkan tingkatannya, mulai dari kelas 7 hingga kelas 9. Setiap kelas 

terdiri atas 8 hingga 14 orang siswa dengan tingkat kehilangan pendengaran dan 

kebutuhan yang berbeda-beda, sehingga guru selalu dituntut untuk sabar dalam 

menghadapi segala tingkah laku dan karakter dari setiap siswanya. Karena 

terkadang ada beberapa siswa penyandang tunarungu yang bertingkah laku bebas 

sesuai dengan keinginannya, seperti yang dituturkan oleh Ibu Erika:  

“Hahaha. Iya kan, disini kan dituntut untuk lebih sabar ya walaupun anak-anak misalnya 
jengkelin, usil, nakal, kita kan juga gak mungkin langsung marah...” (18 Oktober 2019) 

 

Pernyataan Ibu Erika ini juga diperjelas oleh perkataaan Bapak Tri, selaku kepala 

sekolah di SMPLB/SMALB Pangudi Luhur Jakarta: 

“Ya, karna kita moving class, siswa bebas keluar lalu cari pelajaran lain. Walau sebetulnya 

dia juga gak nyaman seperi itu. Di kelas lain kan bukan kelas dia, bukan rombongan saya 

istilahnya gitu. Tapi ya kalo guru pasti memahami yang seperti itu. Yang penting sambil 

dinasehati dan dikasih tahu kalau ‘ya kamu harus ke sana sesuai jadwal’ ya gitu. Ya kalau 

belum bisa, ya sabar. Jadi gausah paksakan anak-anak, Namanya juga sekolah luar biasa 

kan, jadi kita harus mengetahui apa yang jadi kekhususannya anak..” (14 Oktober 2019) 

 

 “Nah itu, kira-kira 11% dari anak di sini ada yang membutuhkan bantuan khusus. Makanya 

dari 116 murid, kemarin kita hitung ada 15 anak yang membutuhkan perhatian atau layanan 

khusus. Ya, misalkan dalam pelajaran tentang penjumlahan pecahan di mana yang satu 

sudah paham lalu yang lainnya perlu dikurangi dulu materinya. Yang satu sudah sampai 

pada penjumlahan yang beda penyebut, yang lainnya masih pada penjumlahan yang sama 

penyebutnya. Ya, jadi dari gurunya harus mau memberikan perhatian seperti itu.” (14 

Oktober 2019) 

 

 Kenyataan di lapangan tersebut menuntut seorang guru untuk dapat 

mengetahui apa yang menjadi kekhususan siswa penyandang tunarungu. Sesuai 

dengan apa diungkapkan oleh Baker (1984), bahwa seorang guru harus berusaha 

keras untuk memahami segala sesuatu yang menjadi kebutuhan dari siswanya dan 
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memberikan perhatian secara khusus guna mencapai tujuan pembelajaran yang 

telah ditetapkan, oleh karena itu komunikasi antara guru dan siswa yang dilakukan 

mengarah kepada komunikasi antarpribadi. Menurut Mc Cornack (2010, h.13), 

komunikasi antarpribadi merupakan bentuk komunikasi yang bersifat dinamis, 

terdiri atas dua orang atau lebih dan pesan yang ditukarkan dapat mempengaruhi 

pikiran, emosi, perilaku, dan hubungan tersebut. Dalam hal ini, komunikasi 

antarpribadi yang dilakukan antara guru dan siswa berupaya memberikan dampak 

bagi perkembangan kemampuan komunikasi siswa penyandang tunarungu. 

 Kegiatan pembelajaran dikatakan sebagai sebuah proses interaksi antara 

guru dan siswa (Makmun, 2007, h.157). Dalam kegiatan pembelajaran di SMPLB 

Pangudi Luhur, guru dan siswa penyandang tunarungu saling berinteraksi melalui 

kegiatan komunikasi secara verbal dalam menyampaikan berbagai materi pelajaran 

maupun bertukar pendapat. Penggunaan komunikasi secara oral atau lisan tersebut 

bertujuan untuk meningkatkan kemampuan siswa penyandang tunarungu dalam 

berkomunikasi, berbahasa, dan memperbanyak kosakata. Hal tersebut didukung 

oleh pendapat dari Bapak Tri yang mengatakan bahwa: 

 “Kita cenderung mengutamakan komunikasi dan penguasaan bahasa oleh anak, dan selain 

itu juga kan langsung keterampilan. Ada tata boga, tata busana, multimedia, komputer, 

kriya kayu..” (14 Oktober 2019) 

 

Pernyataan senada juga diungkapkan oleh Bu Erika, bahwa:  

 “Iya. ngajak anak untuk ngomong, itu pertama terus ya memasukkan bahasa kan, 

memasukkan bahasa ke anak yang termasuk kaya kosakata-kosakata gitu, memperbanyak 

kosakata seperti itu. . Ya anak-anak kadang ‘peluk’ gitu aja gak tahu. Ada anak yang 

memang ‘peluk apa itu bu Erika?’ hahaha jadi harus diperagain gitu.. Ya itu tadi tumpukan 

sama yang kemarin dia habis ini juga nggak tahu kita peragain gitu. Memang 

keterbatasannya di kosakata.” (18 Oktober 2019) 

 

Karena seringkali siswa penyandang tunarungu kesulitan dalam mengerti makna 

dari sebuah kosakata, bahkan ada siswa penyandang tunarungu yang malu ketika 
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berkomunikasi dengan orang lain. Penting bagi guru dalam memberikan 

penguasaan bahasa dan membiasakan siswa penyandang disabilitas untuk 

berkomunikasi. Jika kemampuan komunikasi, penguasaan bahasa dan kosakata 

siswa penyandang tunarungu sudah baik, maka akan berkorelasi juga pada 

peningkatan pemahaman dari berbagai pengetahuan yang diajarkan oleh guru. 

Pernyataan tersebut didukung oleh pendapat Bapak Tri:  

“ Ya, gitu. Jadi, selain ada bahasanya, juga ada pengetahuannya. Kalau bahasanya banyak 

toh melalui pengetahuan juga bakal ngikut. Jadi, kita akan memberikan bahasa sambil 

memberikan pengetahuannya..” (14 Oktober 2019) 

 

 Melalui penekanan pada unsur komunikasi secara verbal dalam kegiatan 

pembelajaran menghasilkan keunikan tersendiri yang tidak ditemui pada sekolah 

luar biasa khusus disabilitas tunarungu lainnya. Karena pada umumnya, sekolah 

luar biasa khusus disabilitas tunarungu menggunakan isyarat sebagai sarana 

komunikasi dalam kegiatan pembelajaran. Seperti yang disampaikan oleh Bapak 

Tri dalam sesi wawancara yang mengatakan:  

“Uhmm, yang menarik di sekolah kita adalah di Pangudi Luhur itu kita mengajarkan bahasa 

oral pada anak tunarungu. Jadi, sesuatu yang menurut saya berbeda dengan yang lain ya. 

Karena pada umumnya, mereka melakukannya dengan isyarat tapi disini tidak 

menggunakan isyarat jadi tantangan tersendiri untuk bisa memberikan layanan bahasa 

kepada anak-anak.” (14 Oktober 2019) 

 

 Setiap guru berperan secara aktif mengajak siswa untuk saling 

mengungkapkan pendapat atau bercerita melalui percakapan bebas secara oral 

sebelum kegiatan pembelajaran dimulai. Percakapan bebas tersebut dilakukan 

selama minimal 5 menit, seperti yang diperjelas oleh pernyataan dari Bapak Tri:  

 “Ya, kalo disini pembelajaran pertama minimal lima menit itu percakapan. Jadi, 

percakapan secara bebas ya, di mana anak mengungkapkan apa idenya, apa isi hatinya 

mungkin. Setelah ada percakapan dulu, kemudian jika istilahnya sudah nyambung atau 

secara hati sudah enak, baru kita masuk ke materi pembelajaran dan itu pun masih tetap 

dengan percakapan atau oral, ya.” (14 Oktober 2019) 
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 Dalam percakapan bebas tersebut, guru menentukan topik pembicaraan dan 

mengajak siswa untuk menanggapi topik yang diangkat oleh guru. Setelah sesi 

percakapan bebas selesai, kegiatan pembelajaran akan dilanjutkan seperti biasa.  

 Dalam menyampaikan materi pelajaran di kelas, guru diharuskan untuk 

mengucapkannya secara lantang, jelas ,dan perlahan. Hal ini bertujuan agar siswa 

penyandang tunarungu dapat membaca ujaran dan melihat gerakan bibir guru 

sehingga dapat menangkap informasi dengan baik. Seringkali ketika guru 

menyampaikan materi, siswa penyandang tunarungu terkadang tidak fokus dalam 

memperhatikan gerakan bibir guru dan menyebabkan pesan materi pembelajaran 

juga tidak terserap dengan baik. Peranan guru sebagai salah satu komponen 

pembelajaran dianggap sangat penting dalam memusatkan perhatian siswa 

penyandang tunarungu agar kegiatan pembelajaran berjalan dengan baik, maka dari 

itu setiap ruangan kelas di SMPLB Pangudi Luhur memiliki penataan tempat duduk 

yang berbentuk setengah lingkaran atau pola huruf ‘U’.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 5.2.1. 

Pengaturan Tempat Duduk di Kelas 

Sumber: Dokumentasi pribadi (2019) 
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 Pola tersebut menempatkan guru pada posisi strategis yaitu di bagian 

tengah. Hal tersebut bertujuan agar setiap siswa penyandang tunarungu dapat 

memusatkan perhatian dan pandangannya kepada guru yang berada ditengah-

tengah mereka. Seperti halnya pernyataan Ibu Wara sewaktu sesi wawancara yang 

mengatakan bahwa:  

“Iya, memang memfokuskan anak itu perlu banget disini, terus cara duduk bentuk setengah 

lingkaran atau “U” dan posisi gurunya  di tengah ya itu salah satunya ya biar semuanya itu 

kan melihat gurunya..” (24 Oktober 2019) 

 

Penjelasan diatas juga diperjelas oleh Gambar 5.4.1 yang diperoleh peneliti dari 

hasil pengamatan peneliti pada saat Ibu Erika sedang mengajar di kelas. Pengaturan 

formasi kelas yang membentuk huruf ‘u’ membantu pergerakkan guru menjadi 

semakin dinamis dan mampu menarik perhatian siswa penyandang tunarungu dari 

berbagai arah. Selain itu, bentuk ini juga mempermudah guru dalam berinteraksi 

secara langsung dengan siswa ketika menyampaikan informasi yang terkait dengan 

materi pembelajaran.  

  Menurut Moedjiono & Dimyati (1993), terdapat delapan komponen 

penting penunjang kegiatan pembelajaran dan salah satu diantaranya adalah media 

pembelajaran yang digunakan sebagai jembatan penghubung dari guru kepada 

siswa. dalam menyampaikan materi pembelajaran. Ketika menyampaikan pesan 

terkait materi, guru di SMPLB Pangudi Luhur Jakarta menggunakan media tulisan 

di papan, gambar yang dipresentasikan melalui powerpoint, dan peragaan secara 

langsung. Seperti yang dinyatakan oleh Ibu Erika berdasarkan pengalamannya 

menggunakan beberapa media dalam kegiatan pembelajaran:  

“Iya. Biasanya kan ya kalau yang lain apa... Pakai Powerpoint juga apa gitu,  biasanya 

kalau saya sih misalnya ada anak yang gak tahu baru saya ‘ini nih gambarnya’ biar lebih 
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jelas kan atau ya itu tadi… Dengan peragaan juga bisa gitu. Maksudnya berjabat tangan 

gitu, misalnya ada anak… Ini contoh ya ada anak gak tahu ‘berjabat tangan apa sih bu 

Erika?’ ‘Sini kamu ke sini’ berjabat tangan gitu-gitu… Meragakan langsung seperti itu atau 

misalnya tarik-menarik itu kayak apa gitu... Tumpukan itu kemarin mungkin baru bahas 

tumpukan. Tumpukan aja kan... ‘tumpukan itu apa bu Erika?’ ya itu kayak memperagakan 

menumpuk buku,  ‘ini namanya tumpukan.’ Begitulah kalau ini biar dia lebih paham kan 

anak-anak.” (18 Oktober 2019) 

 

 Penggunaan media pembelajaran serupa juga pernah dilakukan oleh Ibu 

Wara saat pembelajaran tata boga, seperti yang diperjelas melalui pernyataan 

bahwa:  

 “ “Paling gambar-gambar, tapi kalau gambar-gambar itu seringnya ke kelas khusus mba, 

bukan yang regular. Karena kalau kelas khusus itu tahun lalu ada. Jadi pelajarannya pun 

lebih banyak yang keterampilan. Kemarin itu dia campuran mba. Tapi dia di kelas khusus, 

sekitar 6 anak ngajarin hanya ngapalin ‘oh ini piring’, padahal gambar saya sudah print, 

tulisan sudah ditulis, bendanya juga ada, berkali-kali mba...jujur terus terang itu.” (24 

Oktober 2019) 

 

“Sama dengan sistem saya, mba. ditulis atau dengan teman sebaya. Tutor teman sebaya 

namanya seperti untuk pelajaran dan keseharian sih, mba. Jadi, kalau ada temannya yang 

gak paham tapi dia belajar sama temennya yang mungkin lebih paham bisa jelasinnya itu 

kan boleh juga di sini.” (24 Oktober 2019)  

 

 Jika dirasa penggunaan media seperti gambar atau tulisan tersebut belum 

secara optimal menyampaikan informasi secara baik dalam kegiatan pembelajaran 

maupun dalam keseharian, Ibu Wara juga menerapkan metode tutor teman sebaya 

sebagai jembatan untuk menyampaikan informasi. Siswa penyandang tunarungu 

yang memiliki kemampuan komunikasi yang lebih jelas dari siswa lainnya sering 

diminta sebagai media dalam membantu menjelaskan atau menerjemahkan 

informasi dan isi pesan dari guru kepada siswa penyandang disabilitas dengan 

perolehan bahasa yang rendah.  

 Penggunaan media pembelajaran diatas juga harus diimbangi dengan 

keterampilan komunikasi seorang guru dalam menyampaikan materi pembelajaran 

itu sendiri agar siswa penyandang tunarungu dapat memahami informasi yang 

benar. Pernyataan ini didukung oleh pendapat Morreale dkk (2000) bahwa 
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pemahaman siswa bergantung pada keterampilan komunikasi yang diterapkan guru 

di ruang kelas.  

 

 

 

 

 

 
 

 

Gambar 5.2.2. 

Kegiatan Tanya Jawab Pada Saat Kegiatan pembelajaran Bahasa Indonesia 

Sumber: Dokumentasi pribadi (2019) 

 

 Seperti halnya kegiatan komunikasi di kelas pada umumnya, guru tidak 

hanya menjelaskan apa yang menjadi materi pelajaran kepada siswa, akan tetapi 

guru juga mendengarkan berbagai pendapat dari siswa penyandang tunarungu. 

Guru dituntut terampil dan kreatif dalam mendorong siswa penyandang tunarungu 

untuk melatih kemampuan komunikasi melalui kegiatan tanya jawab dan diskusi 

yang secara rutin dilaksanakan di kelas. 

Hal tersebut dipertegas dengan penjelasan yang dikatakan oleh Ibu Erika:  

“Iya. Kalau di kelas memang ya… Tujuan utama disini kan juga begitu kan ya… Anak-

anak bisa ngomong, ngomong jelas dan mau ngomong gitu kan. Jadi memang harus 

dipancing dengan ya... Tanya jawab, kegiatan diskusi dan lain-lain di kelas” (18 Oktober 

2019) 

 

Selain itu penjelasan yang senada juga diungkapkan oleh Ibu Wara:  

“,,,, Ada diskusi juga, ada kadang juga saya yang lebih banyak memberikan informasi, ada 

juga yang saya sering tanya jawab ‘ayo kalau menurut kamu seperti apa?’ saya cuman tulis 

jawaban dari mereka.” (24 Oktober 2019) 
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Gambar 5.2.3. 

Salah Satu Kegiatan Diskusi Kegiatan pembelajaran Praktik Tata Boga. 

Sumber: Dokumentasi pribadi (2019) 

 

 Pernyataan diatas sesuai dengan pernyataan Sudjana (dalam Djamarah, 

2010), di mana komunikasi yang terjadi antara guru dan siswa penyandang 

tunarungu terjadi secara dinamis seperti sebuah transaksi. Guru di SMPLB Pangudi 

Luhur menekankan kegiatan belajar yang aktif melalui diskusi dan tanya jawab 

seperti yang terlihat pada Gambar 5.4.3. 

 Interaksi melalui komunikasi antara guru dengan siswa penyandang 

tunarungu di SMPLB Pangudi Luhur terjadi sama seperti halnya sekolah menengah 

pertama pada umumnya. Guru memberikan stimulus kepada siswa untuk 

memberikan berbagai tanggapan atas pertanyaan ataupun pernyataan yang 

disampaikan oleh guru. Misalnya, pada saat pelajaran bahasa Indonesia Ibu Erika 

sedang membahas mengenai kalimat ungkapan kepada siswa dan dilanjutkan 

dengan pemberian beberapa latihan soal. Kemudian, siswa penyandang tunarungu 

akan mengerjakan dan berusaha mengangkat tangannya sebagai tanda bahwa 

mereka telah mengetahui jawabannya.  
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 Guru akan meminta setiap siswa yang mengangkat tangan untuk maju ke 

depan dan menuliskan pendapat mengenai ungkapan tersebut dipapan tulis, seperti 

yang terlihat pada Gambar 5.4.4, dimana terlihat salah satu siswa yaitu Helen maju 

untuk menuliskan pendapat atas pertanyaan yang diberikan oleh Ibu Erika. Setelah 

itu, guru akan berdiskusi dengan siswa untuk membahas setiap jawaban telah 

tertulis dipapan tulis hingga menemukan jawaban yang tepat dan dapat dipahami 

oleh siswa. Sebuah materi atau informasi  dikatakan sudah dipahami oleh siswa 

apabila mereka dapat memberikan contoh lainnya. Seperti yang dikatakan oleh Ibu 

Erika:  

“Ya seperti tadi, kan tadi bahas ini ya ‘ungkapan’ artinya apa, kalau dia udah bisa ngasih 

contoh, dan contohnya itu benar, dia udah ngerti. Tadi kan artinya dulu nih semua, oh yang 

lain udah tau, terus ‘nih satu-satu nih, coba contoh selain di bacaan, contoh yang lain apa’. 

Oh dia bisa ngasih jawab, terus dia bisa ngasih contoh yang lain oh berarti dia udah paham. 

Kalau belum bisa ya kita ini gali lagi, dipermudah lagi seperti itu, tapi ya itu patokan kalau 

dari saya ya, kalau anak udah bisa ngasih contoh, dan itu bener, berarti dia udah paham” 

(21 Oktober 2019).  

 

 

 

 

 

 

 
 

Gambar 5.2.4. 

Siswa Menuliskan Jawaban Dipapan 

Sumber: Dokumentasi pribadi (2019) 

 

 Komunikasi banyak arah atau multi arah diterapkan dalam kegiatan 

pembelajaran di kelas agar dapat membantu siswa dalam mengembangkan 

kemampuan komunikasi secara optimal. Adanya interaksi tanya jawab atas 
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pertanyaan yang diberikan oleh guru, secara tidak langsung melatih siswa untuk 

dapat berkomunikasi lebih baik lagi dengan orang lain.  

 

5.2.2. Komunikasi antara Guru dan Siswa Penyandang tunarungu di SMPLB 

Pangudi Luhur Jakarta 

 Keyton (2011) mengatakan bahwa komunikasi merupakan sebuah proses 

pengiriman informasi dari satu orang kepada orang lain untuk menciptakan saling 

pengertian. Hal tersebut menjadi bagian yang tidak pernah lepas dari aktivitas yang 

dilakukan oleh manusia, terlebih dalam dunia pendidikan. DeVito (2017, h.12) 

menyampaikan bahwa salah satu tujuan komunikasi adalah membantu seseorang 

untuk belajar (to learn) dan memahami dunia sekitarnya. Seperti halnya kegiatan 

komunikasi yang digunakan oleh guru untuk membantu siswa agar dapat belajar 

dan memahami berbagai pengetahuan baru, nasihat, dan motivasi yang telah 

disampaikan.  

 Dalam penelitian ini, peneliti mengamati bahwa kegiatan komunikasi antara 

guru dan siswa penyandang tunarungu di SMPLB Pangudi Luhur mengutamakan 

komunikasi secara verbal atau dengan penggunaan kata-kata yang disampaikan 

baik secara lisan maupun tulisan.  Penyampaian pesan yang secara lisan dilakukan 

oleh guru kepada siswa penyandang disabilitas dilakukan melalui sebuah 

pembicaraan dengan menggunakan mulut, telinga, dan mata,. Pernyataan diatas 

didukung oleh pernyataan Bapak Tri dalam sesi wawancara:  

 “Uhmm.. untuk guru disini mengajarkannya karna sifatnya oral ya, oral itu bagi kita 

yang mendengar ya, oral kan menggunakan telinga, mulut, dan mata kita....” (14 Oktober 

2019) 
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Sejalan dengan pernyataan tersebut, Ibu Erika juga mengatakan bahwa:  

“Kalau di sini kan memang gak boleh isyarat. Harus ngomong-ngomong.” (18 Oktober 

2019)  

 

Sedangkan, untuk penyampaian pesan secara tulisan dilakukan oleh guru dengan 

menuliskan pesan berupa kalimat atau kata-kata diatas kertas, seperti yang 

diungkapkan oleh Ibu Wara dalam sesi wawancara:  

“Kadang ya..kalo anak ada yang ngomong tapi saya gak paham itu jalan satu-satunya 

yang saya tempuh itu dengan model ditulis.” (24 Oktober 2019) 

 

Pernyataan diatas memperjelas pernyataan yang dikemukakan oleh Devito (2013) 

bahwa  komunikasi verbal mengacu pada penyampaian pesan melalui kata-kata 

baik secara lisan atau tulisan.  

 Ketika melakukan pembicaraan dengan siswa penyandang tunarungu, guru 

terkadang perlu menyampaikan infomasi pembuka sebelum mengirimkan pesan 

utamanya (feedforward messages). Biasanya, pesan yang disampaikan berupa basa-

basi yang disesuaikan dengan karakter siswa itu sendiri. Seperti halnya yang 

diungkapkan oleh Ibu Erika:  

“Cara ngomong kita, cara perilaku kita ke anak itu gimana setelah tahu karakter kan... Yaa 

aku sudah tahu karakter Helen gini jadi aku gak basa basi dulu… gak apa kalau ngomong 

sama dia gitu.” (18 Oktober 2019) 

 

Key Informant, Ibu Wara juga menekankan bahwa:  

“Situasi yang mengharuskan saya basa-basi dulu itu ketika materi pembicaraannya 

berkaitan dengan perasaan atau hati, jadi ini saya lakukan untuk menjaga perasaan agar 

Alim itu tidak tersinggung.” (24 Oktober 2019) 

 

Situasi atau konteks komunikasi juga mendorong terjadinya penyampaian pesan 

basa-basi sebagai bentuk ungkapan lisan sopan santun yang dilakukan untuk 

menjaga perasaan siswanya dan terhindar dari kesalahpahaman memaknai pesan 

tersebut. 
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 Dalam menyampaikan pesan verbal kepada siswa penyandang tunarungu, 

seorang guru perlu memperhatikan penggunaan bahasa dan kosakata yang 

sederhana. Hal ini dikarenakan siswa penyandang tunarungu sering mengalami 

kebingungan dalam memahami bahasa yang bertele-tele dan memiliki istilah rumit 

serta kosakata yang terdengar mirip namun memilik arti yang berbeda, seperti yang 

dijelaskan oleh Ibu Erika yang mengatakan bahwa:  

 “Oh ya iya kalau memang terlalu tinggi harus kita sederhanakan kata-kata tertentu kan, 

misalnya apa ya, yang agak susah misalnya ‘berkomitmen’ nah itu kan dia juga tetap gak 

ini... Kita harus menyederhanakan ‘berkomitmen’ itu apa gitu...” (18 Oktober 2019) 

 

Pernyataan yang serupa juga disampaikan oleh Ibu Wara: 

 “...kebanyakan anak-anak disini itu pesan yang singkat tapi padat. Kalau menggunakan 

bahasa yang istilahnya terlalu panjang atau bertele-tele pasti nanti mereka bingung...” 

(24 Oktober 2019) 

 

“Seperti misalnya, pernah kan dulu saya berkata “telur puyuh”, mungkin saya ngucapinnya 

kurang jelas hingga ada anak yang nangkepnya itu “hah?telur busuk?” Hahaha. Lalu saya 

bilang bukan terus saya ulangi “telur puyuh” seperti itu.” (24 Oktober 2019) 

 

“. Kadang kebalik satu itu bisa merubah arti semua hahaha. Sama apalagi itu uhmm.. lemon 

jadi melon hahaha. Itu seperti kata-kata baru yang hampir mirip itu saja sih. Tapi nanti 

kalau setelah dijelaskan ya paham. Ada lagi waktu itu sedang saya jelaskan tentang kedelai, 

anak itu tulisnya keledai. Hahaha” (24 Oktober 2019) 

 

Hal tersebut dibenarkan oleh pernyataan dari siswa yakni, Helen dan Alim yang 

mengatakan:  

“Misalnya, Uhmm pernah. Seperti konveksi, itu aku pikir Ibu bicara infeksi luka.” (18 

Oktober 2019) 

 

 “kesulitan paham kalo kata rumit jadi ketika tidak tahu kata-kata..”(24 Oktober 2019) 

 

 Kenyataan dilapangan tersebut memperjelas karakteristik dari bahasa 

menurut Hutchinson (2014) yang terkadang sewenang-wenang (arbiter), tidak 

berwujud (abstrak), dan bermakna ganda (ambigu) menyulitkan pemahaman akan 

makna dari sebuah pesan dalam komunikasi antarpribadi.  
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 Dalam memahami pesan dari siswa, guru juga perlu memperhatikan unsur 

kejelasan dari pesan dan kosakata yang digunakan oleh siswa. Unsur kejelasan 

(clarity) dari sebuah pesan menjadi aspek penting ketika menyampaikan pesan 

secara verbal (Murphy, dkk., 2000), agar pesan yang disampaikan siswa dapat 

dimengerti maksudnya oleh guru secara benar. Hal tersebut dikarenakan terkadang 

siswa penyandang tunarungu tidak terlalu memperhatikan struktur kalimat ketika 

menyampaikan sebuah pesan, seperti halnya pernyataan yang diungkapkan oleh 

Bapak Tri:  

“...biasanya yang muncul pada kosakata pertama itu adalah kata inti pesan. Jadi, tuh 

struktur kata dan kalimat terkadang menjadi nomor dua dan kata intinya yang pertama. Jadi, 

sebetulnya kita itu mudah untuk komunikasi kalau udah menangkap pesan apa yang 

dikatakan sebagai intinya, tapi kadang-kadang ungkapan dari kata-kata intinya pun tidak 

jelas, sehingga kita harus meraba-raba dan mengira-ngira mengenai apa maksudnya...” (18 

Oktober 2019)  

 

 Flyod (2011) berpendapat bahwa  dalam komunikasi, pesan verbal maupun 

non-verbal tidak dapat dipisahkan satu dengan lainnya, keduanya saling 

berinteraksi.  Sama seperti halnya peneliti juga mengamati bahwa dalam 

komunikasi, pesan verbal yang disampaikan baik oleh guru maupun siswa 

penyandang selalu disertai dengan pesan non-verbal. Berbagai pesan non-verbal 

yang disampaikan dengan isyarat umum secara spontan, Bapak Tri menjelaskan 

pesan non-verbal yang sering digunakan dalam komunikasi dengan siswa 

penyandang tunarungu, terlihat pada pernyataan:  

“Kita simbolnya itu simbol-simbol yang spontan aja, yang sesuai dan mirip. Ya, semacam 

body language lah. (14 Oktober 2019) 

 

Selain itu, Ibu Erika juga menambahkan bahwa: 

“Iya. spontan yang bukan yang isyarat baku gitu karna saya juga gak tahu. gak bisa hahaha.” 

(18 Oktober 2019) 
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“... Cuman yang umum-umum aja sih... Misalnya bagus, jelek gitu aja enggak yang kaya 

‘A, B’ isyarat karena aku gak bisa.” (18 Oktober 2019) 

 

 Pesan non-verbal disampaikan oleh guru melalui gerakan tubuh khususnya 

gerakan tangan yang umum digunakan oleh orang lain secara spontan, bukan 

dengan isyarat baku dengan tangan. Selain itu, ekspresi wajah juga turut membantu 

penyampaian pesan dalam komunikasi. Dalam hal ini, ekspresi wajah digunakan 

menekankan pemahaman dari pesan yang disampaikan itu sendiri. Pesan non-

verbal ini termasuk dalam bentuk kinesik yang mencakup berbagai posisi, gerakan 

tubuh dan ekspresi wajah (Wood, 2017, h.95), seperti yang dijelaskan juga oleh Ibu 

Wara:   

“Oh..kalau saya lebih melihat gerak-gerik tubuh sama mukanya. Karna kalau saya melihat 

anak yang sudah mengerti maksud pesan saya itu dia menggerakan tangan “OK” gini, mba. 

Kaya isyarat kalau dia sudah tahu...” (24 Oktober 2019) 

 

 Penggunaan isyarat dalam komunikasi hanya digunakan untuk memperjelas 

pesan yang disampaikan secara non-verbal, sesuai dengan pernyataan Ibu Wara 

yang mengatakan:  

 “Iya, isyarat itu lebih untuk memperjelas aja. Kalau meskipun sampai pakai isyarat begitu 

anak belum jelas ya saya pakai metode itu tadi yang menulis dipapan atau dikertas mba.” 

(24 Oktober 2019) 

 

Bapak Tri juga menambahkan tujuan dari penggunaan simbol umum: 

“Jadi, gerakan dari body kita yang menunjukkan bahasanya kita gitu, tapi yang bakunya 

kayak ‘a’, ‘b’, ‘c’ isyarat itu kita tidak menggunakan.”.” (14 Oktober 2019) 

 

 Kedua pernyataan diatas sejalan pernyataan Devito (2013) yang 

mengatakan bahwa komunikasi non-verbal salah satunya diantara dapat digunakan 

untuk menekankan (accent) dan melengkapi (complement) pesan verbal yang 

disampaikan secara lisan atau oral agar tidak menimbulkan ambiguitas dan 

kebingungan, baik pada guru maupun siswa penyandang tunarungu.  Dalam 
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aktivitas komunikasi antara guru dan siswa penyandang tunarungu, pertukaran 

simbol non-verbal yang bersifat umum dan spontan memiliki maknanya masing-

masing. Makna tersebut tidak melekat pada gerakan tangan atau objek lainnya 

melainkan hasil dari kesepakatan bersama atas penggunaan bahasa dalam 

menyampaikan pesan secara verbal. Seperti halnya pernyataan Ibu Erika yang 

menggunakan isyarat atau simbol ketika menyampaikan sesuatu hal terkait dengan 

bagus atau jelek yang terlihat pada Gambar 5.4.5:  

“Cuman yang umum-umum aja sih... Misalnya bagus, jelek gitu aja enggak yang kaya ‘A, 

B’ isyarat karena aku gak bisa.” (18 Oktober 2019) 

 

 Penggunaan simbol ini dihasilkan dari sebuah interaksi antara guru dan 

siswa penyandang tunarungu dari waktu ke waktu untuk memahami suatu peristiwa 

yang terkait dengan penilaian bagus atau jelek. Hal tersebut sejalan dengan 

pernyataan Littlejohn dkk (2017) mengenai teori interaksi simbolik yang juga 

menyatakan bahwa manusia saling berinteraksi dan bertukar makna atas bahasa dari 

waktu ke waktu untuk memahami sebuah peristiwa atau tindakan.   

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Gambar 5.2.5. 

Komunikasi Non-verbal Kinesik Dengan Makna Jelek (Kiri) dan Bagus (Kanan) 

Sumber: Dokumentasi pribadi (2019) 
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 Selain itu, peneliti juga mengamati terdapat isyarat bersifat unik yang 

digunakan baik guru maupun siswa di SMPLB Pangudi Luhur., salah satu 

contohnya seperti yang diungkapkan oleh Ibu Wara:  

“Misalnya kalau disini berkata guru itu mengepalkan kedua tangan terus kaya diantem .. 

apa di tos atas bawah gini, mba. Kalau cuman memasak atau makan kayak biasa pada 

umumnya sih, mba isyaratnya.   

 

 Simbol unik yang terlihat pada Gambar 5.4.6. telah disepakati oleh setiap 

orang di lingkungan SMPLB Pangudi Luhur dengan menerapkan makna dari kata 

‘guru’ pada simbol tersebut. Jadi, ketika guru dan siswa saling berinteraksi dan 

simbol tersebut akan digunakan untuk memperjelas makna pesan verbal yang 

sedang membicarakan hal yang berkaitan dengan kata ‘guru’. Seperti halnya Mead 

(dalam West & Turner, 2013) menjelaskan makna yang sama sangat penting 

diciptakan antar individu agar dapat berkomunikasi satu dengan lainnya. Selain itu, 

penggunaan simbol ini menuntut guru untuk aktif dan kritis dalam menafsirkan agar 

maksud pesan dapat dipahami dengan baik. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 5.2.6. 

Komunikasi Non-verbal Kinesik Yang Hadir Saat Berbicara Mengenai Kata ‘Guru’. 

Sumber: Dokumentasi pribadi (2019) 
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 Berbagai pesan verbal dan non-verbal yang disampaikan secara lisan oleh 

guru diterima oleh siswa penyandang disabilitas melalui dua saluran. Hal ini tentu 

berbeda pernyataan Wood (2017, h.111) yang mengatakan bahwa komunikasi 

secara verbal dapat terjadi melalui satu saluran saja, akan tetapi berbeda halnya bagi 

siswa penyandang tunarungu yang memiliki keterbatasan pendengaran. Mereka 

memaksimalkan penggunaan saluran penglihatan dan pendengaran untuk 

menerima pesan verbal secara lisan. Sisa pendengaran yang dimiliki siswa 

penyandang tunarungu digunakan  untuk menangkap getaran dari ujaran. 

Kemudian, dicocokan dengan pesan yang diterima dari gerakan bibir guru. Hal 

tersebut dibuktikan dengan pernyataan Bapak Tri yang memberikan contoh 

kolaborasi kedua saluran tersebut dalam menerima pesan :   

“... kemampuan anak dalam membaca ujaran atau membaca bibir kita, sebenarnya di 

mana satu dalam diri dan otaknya anak itu pengetahuan tentang kosakatanya sudah 

punya, ya. Kemudian diucapkan oleh orang lain, kita melihat kalau ada yang kebetulan 

secara visual itu sama tapi akan ada perbedaan di pendengaran. Walaupun tidak sejelas 

seperti kita dengar, tetapi pasti ada perbedaan ya, seperti ‘pa’ ‘ma’ ‘ba’ itu dimulut sama. 

Cuman nutup dan buka gerakannya.” (14 Oktober 2019) 

 

 

Selain itu, Ibu Erika juga menambahkan:  

“Iya. karena kan yang satu dia bilang ini masih sisa banyak, jadi kalau kita ngomong 

kenceng aja dia ‘wah ada apa bu Erika?’ gitu. Kalau teman yang lain mungkin karena ini 

kosong-kosong db nya ya sudah mengandalkan ini ujaran saja.” (18 Oktober 2019) 

 

Kolaborasi dari kedua saluran tersebut seperti yang terlihat pada Gambar 5.4.7 

ketika menerima pesan verbal secara lisan dilakukan untuk dapat memahami dan 

memaknai pesan dengan benar.  
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Gambar 5.2.7. 

Kombinasi dari Komunikasi Verbal dan Non-verbal pada Komunikasi Guru dan Siswa 

Penyandang Tunarungu. 

Sumber: Olahan Peneliti (2019) 

 

 

 Kesimpulan yang dapat peneliti ambil dari bagian ini, komunikasi antara 

guru dan siswa penyandang tunarungu dilakukan dengan kombinasi dari 

komunikasi verbal dan non-verbal, di mana penggunaannya disesuaikan dengan 

unsur kejelasan pesan. Berbagai simbol non-verbal yang digunakan bersifat umum 

dan spontan untuk menjelaskan pesan ketika berkomunikasi secara verbal atau 

lisan. Pesan dan simbol-simbol dalam komunikasi diterima melalui indera 

penglihatan dan sisa pendengaran, oleh karena itu penting bagi seorang guru untuk 

menyampaikan pesan secara pelan, menggunakan bahasa yang sederhana, dan 

diucapkan dengan jelas agar terhindar dari kesalapahaman. 

 

5.2.3 Proses Komunikasi antara Guru dan Siswa Penyandang Disablitas 

Tunarungu Dalam Kegiatan pembelajaran di SMPLB Pangudi Luhur Jakarta  

 Berdasarkan temuan data, diketahui bahwa proses komunikasi antara guru 

dan siswa penyandang tunarungu tidak dapat diberi makna secara umum. Terdapat 

perbedaan yang mendasari proses komunikasi yang efektif antara satu guru dengan 

siswa penyandang tunarungu lainnya. Seperti Ibu Erika maupun Ibu Wara, 



 

 125 

keduanya memiliki perbedaan cara dalam berkomunikasi pada saat menyampaikan 

pesan materi pembelajaran kepada siswanya. Setiap guru di SMPLB Pangudi Luhur 

memiliki caranya masing-masing dalam menyampaikan pesan pada saat kegiatan 

pembelajaran, di mana cara tersebut disesuaikan dengan materi pembelajaran yang 

akan disampaikan kepada siswa.  

 Dalam menyampaikan materi bahasa Indonesia, Ibu Erika terlebih 

memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada siswa untuk menggali pengetahuan 

dasar yang dimiliki terkait materi pelajaran yang sedang dibicarakan. Kemudian, 

Ibu Erika menjelaskan materi tersebut berdasarkan pengetahuan dasar yang dimiliki 

oleh siswa dengan kegiatan tanya jawab disertai dengan contoh-contoh secara nyata 

melalui gambar atau peragaan. Hal tersebut dikarenakan siswa penyandang 

disablitas tunarungu tidak dapat memahami secara baik jika guru hanya 

memberikan penjelasan secara panjang lebar atau melalui kamus, seperti yang 

dijelaskan oleh Ibu Erika:  

“...memang harus benar-benar dicontohkan real kan supaya bisa paham gitu melalui 

gambar atau peragaan itu tadi, kalau kita cuman jelasin ngomong panjang lebar sama aja 

hahaha… atau mungkin buka kamus artinya apa itu kan juga nggak mudeng kan kadang-

kadang ya, jadi kita harus peragain tadi atau gambar atau contoh apa.” (18 Oktober 2019)  

 

Cara yang berbeda sudah pasti dilakukan oleh guru yang lain ketika mengajarkan 

sebuah keterampilan kepada siswa penyandang tunarungu. Mata pelajaran 

keterampilan ini mengharuskan baik guru maupun siswa untuk mempraktikkannya, 

seperti yang diungkapkan oleh Bapak Tri:  

“...Tapi kalo keterampilan kan harus dipraktekan.” (14 Oktober 2019)  
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 Dalam mengajarkan keterampilan tata boga, Ibu Wara membagi siswa ke 

dalam beberapa kelompok. Ibu Wara akan memberikan tugas kepada masing-

masing kelompok untuk berdiskusi dan mencari resep masakan yang selanjutnya 

resep tersebut akan dibahas secara bersama-sama baik oleh Ibu Wara maupun 

siswa, seperti yang dijelaskan oleh Ibu Wara:  

“...kan saya bikin bentuk kelompok, misalnya nyari resep di kelompoknya tak suruh nyari 

resep dulu, baru nanti kita masing-masing membahas.” (24 Oktober 2019) 

 

 Jika pada saat pembahasan anak tersebut kurang paham mengenai hal-hal terkait 

nama bumbu atau peralatan memasak, Ibu Wara akan mengulangi penjelasannya 

dengan menulis nama bumbu tersebut dipapan atau memperlihatkan wujud 

bendanya dihadapan para siswa. Kemudian, kegiatan dilanjutkan dengan Ibu Wara 

memberikan instruksi kepada setiap siswa untuk mulai memasak, seperti yang 

terlihat pada Gambar 5.4.7. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 5.2.8. 

Kegiatan Memasak Saat Mata Pelajaran Keterampilan Tata Boga. 

Sumber: Dokumentasi pribadi (2019) 

 

 Berdasarkan pernyataan diatas, terlihat bahwa walaupun terdapat perbedaan 

cara dalam menyampaikan pesan terkait materi pembelajaran yang diterapkan oleh 

Ibu Erika dan Ibu Wara, akan tetapi keduanya tetap mengutamakan proses interaksi 
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melalui komunikasi secara verbal dengan siswa penyandang tunarungu untuk 

melatih kemampuan komunikasi yang mana menjadi tujuan dari kegiatan 

pembelajaran di SMPLB Pangudi Luhur Jakarta. 

 Pada saat berkomunikasi, siswa penyandang tunarungu dapat berperan 

sebagai komunikator dengan aktif berdikusi dengan guru dan mengkritisi pelajaran 

yang disampaikan oleh guru.  Hal tersebut diperjelas dengan pernyatan Alim, siswa 

kelas 8A yang mengatakan bahwa:  

“Sering, ikut tanya jawab dengan Ibu Wara” (24 Oktober 2019) 

 

Selain itu, Ibu Wara juga mempertegas hal yang serupa bahwa:  

 
“..kadang saya suruh maju ke depan kalau diskusi itu dia menyampaikan di depan muka 

teman-temannya itu kan ada juga yang gak berani meskipun hanya dengan temannya. Ada 

yang takut, ada yang malu seperti itu. Ada yang takut salah. Kadang saya ‘salah tidak apa-

apa itu namanya proses’ saya bilang seperti itu sih ulang-ulang...” (24 Oktober 2019) 

 

 Berdasarkan penjelasan diatas, diketahui bahwa kepribadian dari setiap 

siswa penyandang tunarungu dan keinginan untuk bersuara berdampak pada 

keaktifan komunikasi mereka pada saat kegiatan pembelajaran. Seorang siswa 

dengan kepribadian yang pemalu dan tidak memiliki keinginan untuk bersuara 

jarang memulai sebuah pembicaraan, sehingga guru harus aktif  mendorong siswa 

tersebut untuk mau berbicara mengungkapkan pendapat melalui pemberian 

berbagai pertanyaan. Dari hasil pengamatan peneliti, Helen dan Alim merupakan 

gambaran dari siswa-siswi yang memiliki kepribadian yang berani dan keinginan 

untuk berbicara dengan orang lain, sehingga mereka seringkali memiliki inisiatif 

untuk menjawab pertanyaan atau memulai pembicaraan.  

 Siswa penyandang tunarungu memiliki keterbatasan pendengaran yang 

beragam, mulai dari tingkat kehilangan pendengaran ringan hingga berat. Menurut 
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DeVito (2013, h.8) keterbatasan pendengaran ini termasuk ke dalam bentuk 

gangguan fisiologis yang umumnya berasal dari fisik peserta komunikasi. 

Berdasarkan temuan data, diketahui bahwa Helen mengalami gangguan 

pendengaran yang tergolong ringan, seperti yang diungkapkan oleh Ibu Erika 

dibawah ini:  

“Oh, sini nya masih dia… Ini ada sisa, sisa pendengaran yang sebelah.” (18 Oktober 2019) 

 

“Iya. karena kan yang satu dia bilang ini masih sisa banyak, jadi kalau kita ngomong 

kenceng aja dia ‘wah ada apa bu Erika?’ gitu. Kalau teman yang lain mungkin karena ini 

kosong-kosong db nya ya sudah mengandalkan ini ujaran saja.” (18 Oktober 2019) 

 

Ibu Wara juga menambahkan hal serupa berkaitan dengan gangguan pendengaran 

yang dialami oleh Alim: 

“Kalo Alim ini ringan sih ya, mba menurut saya. Uhmm, karena Alim ini lebih banyak 

ngerti, apa yang kita omong lebih banyak bisa menangkap. Jadi, kita gak terlalu sering 
mengulang-ngulang kalimat dan menjelaskan. Dan lebih cepat nangkepnya.” (24 Oktober 

2019) 

 

 Gangguan pendengaran yang ringan mempermudah keduanya dalam 

menangkap rangsangan suara dari lawan bicara dan memproses makna pesan ketika 

proses komunikasi berlangsung, akan tetapi tingkat kehilangan pendengaran yang 

ringan pada setiap siswa, tidak selalu menjamin kelancaran proses komunikasi. 

Gangguan fisiologis ini berperan besar menghalangi proses penyampaian pesan 

dari guru kepada siswa. Gangguan ini dapat mengubah makna pesan, di mana bunyi 

suara atau ujaran dari pesan yang disampaikan oleh guru seringkali terdengar 

berbeda atau bahkan tidak terdengar dengan baik oleh siswa.  

 Adanya keterbatasan pendengaran tersebut juga berdampak pada 

kemampuan komunikasi siswa penyandang tunarungu. Misalkan, ketika Helen 

berkomunikasi dengan Ibu Erika, seringkali pesan yang disampaikan tidak 
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dimengerti oleh Ibu Erika karena pengucapan Helen yang tidak jelas akibat bicara 

terlalu cepat dengan bunyi vokal yang diseret, seperti yang dijelaskan ibu Erika:  

“Kadang tidak selalu dimengerti pesan dari Helen, karena sering kali Helen bicaranya cepat 

dan diseret-seret vokalnya jadi tidak jelas.” (18 Oktober 2019) 

 

 Ibu Erika juga menambahkan Helen juga mengalami kesulitan dalam 

memahami makna dari sebuah kosakata, sehingga membutuhkan penjelasan 

kosakakata tersebut secara detail. Sementara itu, Alim juga mengalami kesulitan 

yang sama dalam hal memahami kalimat yang rumit karena penggunaan kosakata 

belum diketahui oleh Alim. Seringkali juga, kata yang disampaikan oleh guru 

dimaknai berbeda oleh Alim karena terbalik dengan kosakata yang mirip. Berikut 

penjelasan Ibu Wara:  

“Mungkin tertentu, kayak misalkan kata-kata baru atau pengetahuan baru yang memang di 

kosakatanya Alim itu belum pernah tahu, Nah itu. Atau mungkin seperti apa ya.. kalau kita 

ucapkan itu mirip tapi sebenarnya beda artinya atau kadang terbalik artinya.” (24 Oktober 

2019)  

 

 Perbedaan makna kata ini menghasilkan sebuah gangguan semantik yang 

dapat menyebabkan kegagalan dalam memahami makna pesan yang disampaikan, 

baik oleh guru maupun oleh siswa penyandang tunarungu. Seperti halnya  

pernyataan DeVito (2013) yang mengatakan bahwa gangguan semantik kerap kali 

menyebabkan kebingungan atau kesulitan dalam memahami sebuah pembicaraan.  

 Dalam mempermudah pemahaman siswa penyandang tunarungu pada saat 

kegiatan pembelajaran berlangsung, pesan disampaikan oleh guru kepada siswa 

penyandang tunarungu menggunakan kalimat yang singkat dan padat. Jika guru 

menyampaikan pesan secara bercerita panjang lebar, maka siswa penyandang 

disabilitas akan kebingungan dan hilang fokus. Guru harus berbicara satu kalimat 
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dengan kalimat yang bersambung lainnya dengan pengucapan bibir yang jelas dan 

perlahan, seperti yang disampaikan oleh Ibu Wara:  

 “.. jalan satu-satunya yang saya lakukan itu ngomongnya lebih pelan-pelan lagi, 

ngomongnya lebih jelas lagi, meskipun mulut saya pegel. Hahaha. Jujur ya mba.. waktu 

ngomong sama anak seperti kan...mulutnya itu kan bisa kaya merot-merot gitu kan supaya 

lebih jelas lafalnya.” (24 Oktober 2019) 

 

Ibu Erika juga menambahkan:  

“Ya itu tadi karena kan... Tapi kita komunikasi juga harus suara yang kencang dan jelas ya. 

Kalau kita cuman ‘mrw%@#r21’ gitu dia nggak mudeng. Harus tetap jelas dan kencang.” 

(18 Oktober 2019) 

 

 Setiap guru juga harus menyampaikan pesan dengan suara yang lantang, 

agar siswa dapat menyesuaikan pesan yang diterima melalui gerakan bibir dan 

bunyi ujaran yang diterima melalui alat bantu dengar.  

 Jika pesan berhasil diproses dengan baik, maka siswa penyandang 

disabilitas akan secara bersamaan memberikan berbagai pesan verbal dan simbol 

non-verbal sebagai tanggapan terhadap pesan yang disampaikan. Apabila guru 

mendapati siswa memberikan tanggapan yang keliru atau menunjukkan gerak 

tubuh dan ekspresi wajah yang ragu-ragu, maka guru mengasumsikan bahwa pesan 

yang disampaikan belum jelas, seperti yang diungkapkan oleh Ibu Wara:  

“Oh..kalau saya lebih melihat gerak-gerik tubuh sama mukanya...Kalau misalkan, saya 

lihatnya itu dia kaya orang ragu-ragu biasanya belum jelas.” (24 Oktober 2019) 

 

Tidak menutup kemungkinan juga ketika guru terlalu cepat mengucapkan sebuah 

kata, siswa akan langsung bertanya dan meminta guru untuk pengulangan pesan 

yang disampaikan oleh guru, seperti yang disampaikan oleh Helen:  

“Karena Ibu Erika ngomongnya terlalu cepat. Aku kaya ‘hah? Tunggu Bu pelan-pelan aku 

tidak mengerti jelas.’..Sama minta diulangi gitu jadi Ibu Erika ngomong pelan-pelan, jadi 

jelas kak.” (18 Oktober 2019) 

 

Biasanya, pengulangan pesan dilakukan sebanyak 2 kali untuk siswa dengan tingkat 

kehilangan pendengaran yang ringan seperti Helen atau Alim, akan tetapi ada juga 
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siswa dengan tingkat kehilangan pendengaran yang lebih berat membutuhkan 

pengulangan pesan yang lebih dari 2 kali. Pengulangan pesan berisikan penjelasan 

akan hal yang sama namun menggunakan kalimat yang beragam. Guru akan terus 

melakukan pengulangan pesan hingga siswa memahami dan mengerti makna pesan. 

Penjelasan tersebut diperkuat oleh pernyataan Ibu Erika:  

“Iya, butuh 2 kali pengulangan yang kaya tadi itu loh misalnya… He’uhmm kata-kata yang 

susah gitu kan. Mungkin belum tahu artinya juga, Jadi kita harus jelasin.” (18 Oktober 

2019) 

 

“Kalau Helen kan termasuk ya cepet lah gitu ya, tapi ada teman-temannya yang harus 2x, 

3x kita ngomong baru dia paham gitu, memang beda.” (18 Oktober 2019) 

 

Ibu Wara juga menambahkan:  

“Kalo di sini dengan anak lain itu pengulangan bisa sampai beberapa kali, mba. Hahaha. 

Biar paham..” (24 Oktober 2019) “  

 

“Paling 2 kali cukup sih sama Alim ini, mba dan dia juga akan memperhatikan banget.” 

(24 Oktober 2019) 

 

 Seperti hal yang diungkapkan oleh West & Turner (2010) bahwa tidak 

setiap pesan dimengerti oleh orang lain, sehingga dalam situasi tersebut setiap 

peserta komunikasi harus dapat menjelaskan, mengulang, dan mengklarifikasi isi 

pesan terhadap peserta komunikasi lainnya. Setelah melakukan pengulangan 

pesan,, guru akan menanyakan kembali kepada siswa apakah pesan yang 

disampaikan sudah dipahami atau belum. Jika masih belum, jalan terakhir yang 

ditempuh oleh guru dalam melakukan pengulangan ialah dengan cara menulis 

pesan pada selembar kertas.   

 Kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa baik dari gangguan fisiologis 

hingga gangguan semantik yang menghambat proses komunikasi tersebut lantas 

tidak menyebabkan guru kebingungan dan menyerah untuk berkomunikasi dengan 

siswa penyandang tunarungu. Berbagai hambatan yang dihadapi guru ketika 
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berkomunikasi dengan siswa penyandang tunarungu justru menambah bidang 

pengalaman (field of experience). Guru-guru di SMPLB Pangudi Luhur sudah 

berpengalaman dan telah mengajar siswa-siswi penyandang tunarungu selama 

bertahun-tahun, seperti Bapak Tri selaku kepala sekolah SMPLB/SMALB Pangudi 

Luhur yang telah mengajar selama 29 tahun, Ibu Erika, dan Ibu Wara yang telah 

mengajar selama 8 tahun. Wood (2013) mengatakan bahwa konteks bidang 

pengalaman (field of experience) setiap peserta komunikasi yang mengalami 

perubahan dari waktu ke waktu mempengaruhi kualitas dan akurasi pemahaman 

sebuah pesan dalam proses komunikasi. Seperti yang disampaikan oleh Ibu Wara:  

 “Puji Tuhan sambil belajar mba hahaha. Karena itu tadi 8 tahun itu disini masih belum ada 

apa-apanya, mba. Tapi pengalaman selama 8 tahun mengajar disini membantu sekali mba buat saya 

untuk beradaptasi dan sabar sih mba buat paham pesan dari siswa.” (24 Oktober 2019) 

 

 Bidang pengalaman ( field of experience ) yang dimiliki guru-guru di 

SMPLB Pangudi Luhur selama bertahun-tahun mengajar siswa penyandang 

disabilitas tuanrungu memberikan kemudahan untuk dapat beradaptasi dengan 

kemampuan komunikasi setiap siswa dan memahami pesan yang disampaikan oleh 

siswa. 
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 Berikut adalah matriks dari proses komunikasi antara guru dan siswa 

penyandang tunarungu dalam kegiatan pembelajaran di SMPLB Pangudi Luhur 

Jakarta yang direpresentasikan ke dalam bentuk model komunikasi: 

Guru Siswa Model Komunikasi 

Ibu 

Erika 

Helen  

Helen terkadang harus melakukan pengulangan pesan kepada Ibu 

Erika dikarenakan pesan yang disampaikan sering tidak dimengerti 

oleh Ibu Erika akibat pengucapan Helen yang terlalu cepat dan bunyi 

vokal yang terseret-seret. Pengulangan pesan terjadi atas permintaan 

dari Ibu Erika, akan tetapi tidak menutup kemungkinan bahwa Helen 

meminta pengulangan pesan dari Ibu Erika dikarenakan penggunaan 

kosakata yang disampaikan oleh Ibu Erika rumit sehingga tidak 

dimengerti oleh Helen. 
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Ibu 

Wara 

Alim 

 

Proses komunikasi antara Ibu Wara dan Alim terkadang terdapat 

pengulangan pesan. Biasanya pengulangan pesan dilakukan 

sebanyak 2 kali oleh Ibu Wara karena Alim mengalami kesulitan 

memahami kosakata yang baru dan terdengar mirip.  
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Berikut merupakan gambaran model dari proses komunikasi antara guru dan siswa 

penyandang tunarungu dalam kegiatan pembelajaran di SMPLB Pangudi Luhur 

Jakarta: 

 

Gambar 5.2.9. 

Model Komunikasi Antara Guru dan Siswa Penyandang tunarungu Dalam Kegiatan pembelajaran 

di SMPLB Pangudi Luhur 

Sumber: Olahan Peneliti (2019) 

 

 Proses komunikasi antara guru dan siswa penyandang tunarungu dalam 

kegiatan pembelajaran di SMPLB Pangudi Luhur Jakarta terjadi secara 

transaksional. Komunikasi antara guru dan siswa penyandang tunarungu terjadi 

secara bersamaan atau simultan seperti sebuah transaksi, keduanya berperan 

sebagai komunikator yang saling menerima dan mengirimkan pesan secara 

simultan.  

 Seperti halnya yang diungkapkan oleh Devito (2013) bahwa setiap kegiatan 

komunikasi pasti memiliki gangguan yang dapat merubah isi pesan. Dalam hal ini 
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adanya gangguan dalam proses berkomunikasi mempengaruhi kelancaran proses 

penyampaian pesan baik dari guru kepada siswa atau sebaliknya. Unsur gangguan 

dalam komunikasi antara guru dan siswa penyandang tunarungu tidak dapat 

dihilangkan, namun dapat dikurangi dengan memperdalam pemahaman guru 

mengenai keadaan siswanya. Seorang guru wajib memahami apa yang menjadi 

kebutuhan, bagaimana kepribadian, dan kemampuan komunikasi dari setiap siswa 

penyandang tunarungu. Berbagai informasi tersebut menambah bidang pengalaman 

(field of experience) dari seorang guru terkait dengan latar belakang siswanya, 

sehingga guru dapat menyesuaikan cara berkomunikasi agar makna pesan dapat 

tersampaikan dengan baik kepada setiap siswa penyandang tunarungu.  

 Penyampaian pesan secara verbal sangat ditekankan dalam kegiatan 

pembelajaran di SMPLB Pangudi Luhur Jakarta. Guru menyampaikan berbagai 

pesan dalam bentuk kalimat singkat dan padat serta menggunakan bahasa yang 

sederhana dengan pengucapan dengan jelas dan lantang. Hal tersebut dilakukan 

agar siswa membaca gerak bibir guru dan menyesuaikannya dengan bunyi ujaran 

yang diterima oleh alat bantu dengar.  

 Jika pengucapan guru terlalu cepat atau tidak jelas, maka siswa akan sulit 

memahami maksud pesan yang disampaikan. Sama halnya juga ketika siswa 

penyandang tunarungu menyampaikan pesan dengan pengucapan yang tidak jelas 

dan vokal yang diseret-seret, tentu akan menyulitkan guru dalam memahami pesan. 

Hal tersebut tentu memperbesar gangguan komunikasi pada saat kegiatan 

pembelajaran dan menghasilkan dua peluang, di mana pesan yang disampaikan 

dapat diterima dan ditolak baik oleh guru maupun siswa.  
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 Peluang sebuah pesan dapat diterima atau tidak tersebut bergantung pada 

umpan balik yang diberikan. Apabila pesan yang disampaikan guru diterima dan 

dipahami dengan baik, siswa penyandang disabilitas akan memberikan umpan balik 

berupa tanggapan baik itu dengan pesan verbal maupun simbol non-verbal. Berbeda 

halnya ketika pesan yang disampaikan oleh guru tidak dapat dipahami oleh siswa, 

secara bersamaan siswa akan menunjukkan ekspresi atau gerak gerik tubuh yang 

kebingungan dan tidak memberikan umpan balik. Hal tersebut mengharuskan guru 

berinisiatif melakukan pengulangan pesan kembali kepada siswa.  

 Ketika mengulangi sebuah pesan, guru menggunakan berbagai penjelasan 

yang berbeda dengan makna pesan yang sama agar siswa penyandang tunarungu 

dapat memahaminya dengan benar. Kemudian, guru memberikan pertanyaan 

kepada siswa sebagai konfirmasi atas pemahaman makna dari pengulangan pesan 

tersebut. Begitu pula dengan siswa penyandang tunarungu yang menyampaikan 

pengulangan pesan jika guru tidak mengerti arti pesan yang disampaikan oleh 

siswa.  

 Dalam menyampaikan pesan, guru menggunakan berbagai saluran atau 

media, mulai dari tulisan, gambar, dan peragaan secara fisik atau demonstrasi untuk 

mempermudah pemahaman siswa akan makna pesan. Selain itu, terdapat isyarat 

umum berupa gerakan tangan juga digunakan oleh guru untuk membantu 

memperjelas pesan verbal yang disampaikan. Seiring dengan berjalannya waktu, 

interaksi yang terjadi antara guru dan siswa penyandang tunarungu membentuk 

sebuah kesamaan makna atas simbol atau isyarat yang rutin digunakan dalam 

berkomunikasi dan memperbesar bidang pengalaman bersama. Kedua hal tersebut 
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berperan penting dalam menciptakan iklim komunikasi yang lebih berkualitas lagi 

diantara keduanya, sehingga berbagai informasi berupa pengetahuan yang 

diberikan oleh guru dapat tersampaikan dengan lancar dan dipahami oleh siswa 

penyandang tunarungu.  

 


