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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Komunikasi merupakan aktivitas dasar manusia. Manusia dapat saling 

berhubungan satu sama lain dalam kehidupan sehari-hari melalui 

komunikasi. Semua manusia terlibat dalam aktivitas komunikasi dan 

berbahasa serta akan berjalan efektif jika keduanya berjalan dengan baik. 

Menurut Mulyana (2009) bahasa dapat berupa isyarat, gestur, tulisan, 

gambar, dan wicara, yang berfungsi untuk mengenal diri sendiri, orang lain, 

mengetahui dunia luar, menciptakan dan memelihara lingkungan serta 

bermain dan mencari hiburan. Hal ini mengindikasikan pentingnya 

komunikasi bagi manusia.  

Menurut sifatnya, komunikasi dibagi menjadi dua macam yaitu 

komunikasi verbal dan komunikasi nonverbal. Komunikasi verbal dilakukan 

dengan artikulasi dan arti yang jelas, sedangkan komunikasi nonverbal adalah 

komunikasi yang menggunakan pesan-pesan nonverbal. Istilah nonverbal 

biasanya digunakan untuk melukiskan semua peristiwa komunikasi di luar 

kata-kata terucap dan tertulis. Menurut Birdhwhistell (dalam Effendy, 2006) 

komunikasi nonverbal adalah komunikasi yang bukan bahasa lisan, 

melainkan isyarat dengan anggota tubuh seperti kepala, mata, bibir, tangan 

dan jari. Salah satu contoh komunikasi nonverbal dapat dilihat pada rambu-

rambu lalu lintas dan berbagai iklan visual atau audio-visual.  
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Komunikasi nonverbal, umumnya juga dipakai untuk berkomunikasi 

dengan orang yang kurang cakap dalam komunikasi lisan. Salah satunya 

komunikasi pada penyandang tunarungu. Tunarungu adalah keadaan 

kehilangan pendengaran yang mengakibatkan individu tidak dapat 

menangkap berbagai rangsangan, sehingga mengalami hambatan dalam 

komunikasi dan berbahasa (Tubbs & Moss, 2008). Karena memiliki 

hambatan dalam berbicara, tunarungu juga biasa disebut tunawicara yang 

menggunakan tanda-tanda atau simbol-simbol dalam mengekspresikan segala 

emosi yang mereka alami (Kemenkes RI, 2010). 

Aktivitas komunikasi nonverbal berperan sangat penting dalam 

membantu pola komunikasi pada anak tunarungu. Komunikasi nonverbal 

berfungsi dalam menekankan, melengkapi, menunjukkan kontradiksi, 

mengatur, mengulangi, dan menggantikan peran komunikasi verbal (DeVito, 

dalam Putry, 2011). Komunikasi nonverbal dengan isyarat spasial, vokal, dan 

visual adalah sejumlah isyarat yang paling banyak membantu keberhasilan 

komunikasi pada anak tunarungu (Putry, 2011).   

Menurut data Direktorat Pembinaan Sekolah Luar Biasa Kementerian 

Pendidikan Nasional tahun 2009 terdapat 70.501 anak penyandang cacat 

sekolah di TK sampai SMP dan 15.144 anak penyandang cacat di sekolah 

inklusif. Data siswa penyandang cacat yang terdaftar di SLB menurut 

Kementerian Pendidikan Nasional Republik Indonesia, diantaranya: (1) SLB 

Tunanetra 1.105 anak; (2) SLB Tunarungu/Tunawicara 5.610 anak; (3) SLB 

Tunagrahita 4.253 anak; (4) SLB Tunadaksa 229 anak; (5) SLB Tunalaras 
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487 anak; (6) SLB Autis 638 anak; (7) SLB Tunaganda 171 anak; dan (8) 

SLB Campuran sebanyak 58.008 anak (Kemenkes RI, 2010).  

Dari data di atas, diketahui penyandang tunarungu menduduki 

peringkat pertama untuk jumlah anak penyandang cacat. Sehingga, sangat 

penting memberikan perhatian khusus pada mereka, terutama dalam upaya 

memaksimalkan fungsi perkembangan, potensi, bakat dan minatnya melalui 

metode pembelajaran terbaik di sekolahnya. Sebab jika tidak, kasus 

tunarungu juga akan memberikan dampak terhadap tidak maksimalnya 

fungsi-fungsi perkembangan lain pada anak tunarungu. Misalnya, dampak 

kehilangan fungsi pendengaran terhadap perkembangan fungsi kognitif dan 

sebagainya (Alimin, 2011). 

Dari sekian banyak jumlah penyandang tunarungu, tidak sedikit dari 

mereka yang menginginkan bersekolah untuk menuntut ilmu. Keterbatasan 

fisik tidak menjadi penghambat penyandang tunarungu untuk menuntut ilmu. 

Sekolah Luar Biasa (SLB) adalah salah satu sekolah yang bertanggung jawab 

melaksanakan pendidikan untuk anak-anak berkebutuhan khusus. Anak 

tunarungu mendapatkan layanan pendidikan formal di SLB-B (Efendi, 2009). 

Menurut UU No. 20 tahun 2003, pendidikan khusus (pendidikan luar biasa) 

merupakan pendidikan bagi peserta didik yang memiliki tingkat kesulitan 

dalam mengikuti proses pembelajaran, karena kelainan fisik, emosional, 

mental, dan sosial.  

Ketika anak tunarungu mulai memasuki sekolah, banyak hal-hal baru 

yang diamati dan ditemukan. Anak tunarungu mulai belajar bagaimana 

berinteraksi dengan lingkungan sekitar, yang dimulai dengan teman sebaya. 
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Guru akan membantunya untuk beradaptasi dengan lingkungan baru yang 

sangat beragam. Salah satu cara berkomunikasi di sekolah yang 

diperkenalkan dan diajarkan pada anak tunarungu adalah sistem komunikasi 

nonverbal gerak tubuh dengan Sistem Isyarat Bahasa Indonesia (SIBI). 

Dibutuhkan kemampuan khusus seorang guru untuk menerapkan sistem 

tersebut, karena guru berperan memberikan instruksi dalam upaya 

memberikan pengetahuan sesuai kurikulum sekolah. 

Sekolah Menengah Atas Luar Biasa Negeri (SMALBN) Banyuwangi 

merupakan salah satu sekolah luar biasa negeri tingkat SMA pertama di Jawa 

Timur, yang juga mewadahi anak penyandang tunarungu (Surya 2009). 

Dalam praktik pembelajarannya, salah satu pola komunikasi yang digunakan 

terhadap anak tunarungu memakai gerak tubuh. Berdasarkan hasil studi 

pendahuluan diketahui mayoritas guru di SMALBN Banyuwangi, 

menggunakan isyarat dengan anggota tubuh seperti kepala, mata, bibir, 

tangan, jari serta alat peraga dalam berkomunikasi dengan anak tunarungu, 

baik dalam proses pembelajaran di kelas maupun di luar kelas.. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam 

penelitian ini adalah “Bagaimanakah penerapan komunikasi nonverbal gerak 

tubuh guru pada anak tunarungu di Sekolah Menengah Atas Luar Biasa 

Negeri (SMALBN) Banyuwangi? 
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1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dalam penelitian 

ini adalah untuk mengetahui penerapan komunikasi nonverbal gerak tubuh 

guru pada anak tunarungu di Sekolah Menengah Atas Luar Biasa Negeri 

(SMALBN) Banyuwangi.  

 

1.4 Kegunaan Penelitian 

Berdasarkan tujuan di atas, maka manfaat atau kegunaan yang 

diharapkan dalam penelitian ini, antara lain:  

a. Kegunaan Akademis 

Secara akademis, penelitian ini diharapkan dapat menambah 

perbendaharaan keilmuan (stock of knowledge), bagi disiplin ilmu 

komunikasi, terutama dalam praktik komunikasi nonverbal pada anak 

tunarungu di lembaga-lembaga pendidikan dan rumah.  

b. Kegunaan Praktis 

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sumber 

pengambilan tindakan terhadap praktik penanganan anak tunarungu di 

sekolah-sekolah SLB dan inklusi, untuk semua jenjang pendidikan.  

 

 

 

 

 

 


