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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Manusia adalah makhluk sosial yang dalam kehidupannya tidak pernah 

terlepas dengan relasi sosialnya dimana manusia selalu berhubungan dengan 

orang lain. Setiap saat manusia selalu mengadakan interaksi dengan cara 

berkomunikasi. Komunikasi instruksional merupakan bagian kecil dari 

komunikasi pendidikan. Komunikasi instruksional merupakan komunikasi yang 

dipola dan dirancang secara khusus untuk mengubah perilaku sasaran dalam 

komunitas tertentu ke arah yang lebih baik. Komunikasi instruksional sendiri 

dirancang untuk memberikan pada aspek kognisi, afeksi dan konasi atau 

psikomotorik (Yusuf, 2010:6). 

Dalam bidang pendidikan, komunikasi sangat penting sebagai aktivitas 

untuk pendekatan hubungan pengajar dengan peserta didik, karena guru adalah 

orang tua peserta didik di sekolah. Guru bertindak sebagai pelaksana komunikasi 

instruksional (komunikator) dan siswa sebagai penerimanya (komunikan). 

Komunikasi ini berlangsung melalui proses pembelajaran. Proses pembelajaran 

memiliki beberapa komponen yaitu siswa, guru, isi pelajaran, metode mengajar, 

media pembelajaran dan evaluasi. Selain itu, adanya kelancaran komunikasi yang 

terjadi di sekolah maupun di kelas menambah ilmu dan pengetahuan peserta 

didik. 

Dalam penelitian ini, komunikasi instruksional yang disorot adalah 

komunikasi instruksional guru dalam mengajar murid tunagrahita. Di samping 
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keterbatasan inteligensi, anak tunagrahita juga memiliki kesulitan dalam 

mengurus diri sendiri dalam masyarakat, oleh karena itu mereka memerlukan 

bantuan. Pelaksanaan komunikasi di kelas memiliki peran yang sangat penting 

dalam proses  pembelajaran. Selain itu, sekolah merupakan lembaga pendidikan 

formal yang padahakikatnya bertujuan untuk mengubah tingkah laku siswa. 

Proses perubahan tingkah laku tersebut terutama terjadi melalui komunikasi.  

Keberadaan sekolah di Indonesia ada dua jenis, yaitu sekolah umum dan 

sekolah khusus seperti sekolah luar biasa, sekolah inklusi, sekolah autis, dan 

sekolah khusus lainnya. Diketahui pula bahwa  kondisi anak cukup beragam. 

Dalam kenyataan setidaknya terdapat dua karakter anak, yaitu anak normal dan 

anak yang memerlukan penanganan khusus. Salah satu kategori anak yang 

memerlukan penanganan khusus adalah tunagrahita. Anak tunagrahita 

mengalami kelambatan untuk berkomunikasi dan  menerima informasi, maka 

perlunya pemberian layanan khusus yang diselenggarakan oleh pihak sekolah 

yaitu SLB yang menampung anak-anak tunagrahita. Untuk memperoleh 

pendidikan yang sesuai dengan kemampuan dan potensi yang masih bisa 

dikembangkan. 

Mengacu pada Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (UUSPN) 

No: 20 Pasal 23 tahun 2003 tentang pendidikan khusus menyatakan sebagai 

berikut: "Pendidikan khusus merupakan pendidikan bagi peserta didik yang 

memiliki tingkat kesulitan dalam melalui proses pembelajaran karena kelainan 

fisik, emosional, mental, sosial, dan memiliki  kecerdasan dan bakat istimewa ". 

(Dewanti, 2010: 1-2) 
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Tuntutan untuk dapat layanan khusus juga dinyatakan dalam Peraturan 

Pemerintah (PP) No: 27 tahun 1991 yang menyatakan sebagai berikut: Peserta 

didik yang menyandang kelainan fisik dan mental agar mampu mengembangkan 

sikap, pengetahuan,dan keterampilan sebagai pribadi maupun anggota 

masyarakat dengan menggunakan hubungan timbal balik dan lingkungan, sosial, 

budaya dan alam sekitar serta dapat mengembangkan  kemampuan  dalam  dunia  

kerja  atau  mengikuti pendidikan lanjutan.(Dewanti, 2010: 1-2) 

Salah satu anak berkebutuhan khusus yang mutlak memerlukan 

pelayanan secara khusus adalah anak tunagrahita, keterbatasan intelektual atau 

kecerdasan yang mereka miliki beradadi bawah rata-rata anak normal. Anak 

tunagrahita yang masih bisa diberikan pendidikan dan latihan secara khusus  

sesuai  dengan  kemampuannya  adalah  anak  tunagrahita yang IQ-nya antara   

20-50. Lingkungannya yang sangat berpengaruh bagi perkembangan  

berkomunikasi anak tunagrahita adalah sekolah, sehingga peranan guru sangat 

penting dalam mengoptimalkan komunikasi anak melalui ketepatan dalam  

kegiatan  belajar  mengajar  dengan  mengolah tehnik, sarana, materi yang ada 

dalam kurikulum pendidikan untuk anak berkebutuhan khusus. (Dewanti, 2010: 

3-4) 

Usaha pengembangan kemampuan anak tunagrahita tidak lepas dari 

kesiapan anak dalam bidang kemampuan dasarnya, kemampuan dasar tersebut 

antara lain kemampuan komunikasi lisan. Kemampuan tersebut terangkum    

dalam kemampuan bahasa yang juga kemampuan berkomunikasi. Komunikasi 

yang  dikembangkan  adalah  komunikasi  lisan  yang  sering  digunakan anak 
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tunagrahita dalam berinteraksi dengan lingkungannya. Anak  tunagrahita  sering  

menceloteh  dengan  bahasa  yang  tidak tepat, bahkan tidak jelas apa 

maksudnya, anak tunagrahita memiliki kemampuan yang kurang dalam 

merangkai kalimat dengan benar dan sering kali dalam Bahasa Indonesia anak 

menyisipkan bahasa daerahnya.  

Kenyataan yang dihadapi oleh anak antara lain bahwa pengajaran Bahasa 

Indonesia yang mengarah pada kemampuan berkomunikasi masih kurang 

diberikan oleh guru. Guru hanya melihat perkembangan anak dari teoritik saja 

dan tidak mengarah ke dalam penggunaan bahasa dalam kehidupan sehari-hari.  

Melihat  kenyataan  tersebut  guru  sebagai  seorang  pendidik dan pembimbing 

dalam komunikasi lisan agar dapat mengarahkan pada komunikasi  yang  baik,  

sehingga  dapat  digunakan  sebagai  bekal  anak dalam kehidupan bermasyarakat 

(Peeters, 2004: 11). Seorang guru harus bisa memberikan penanganan serta 

metode yang terarah dan sesuai dengan kebutuhan anak tunagrahita, maka 

manfaat  yang  diperoleh  anak  tunagrahita  akan  mempengaruhi perkembangan 

dalam berkomunikasi secara lisan anak tunagrahita mampu melatih dengan 

lingkungannya. 

Komunikasi dan bahasa anak tunagrahita sangat berbeda dari kebanyakan 

anak-anak seusianya.Anak-anak tunagrahita memiliki kesulitan dalam 

memahami komunikasi baik verbal maupun nonverbal. Sebagai contoh ketika 

anak tunagrahita diminta untuk melakukan tugas tertentu. “Ambil bola merah!”. 

Anak tunagrahita sulit untuk merespon tugas tersebut karena kesulitan 

memahami konsep ambil, bola, dan merah. Anak-anak  tunagrahita memiliki  
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kesulitan  untuk  berkomunikasi  dalam  bahasa,  sekalipun dalam bahasa isyarat 

atau gestur. Mereka kesulitan untuk menyampaikan pesan dan menerima 

pesan.(Dewanti, 2010: 4) 

Pemahaman yang minim tentang kekuatan komunikasi merupakan sebuah 

masalah penting untuk penderita tunagrahita. Namun perlu diketahui oleh orang 

tua, guru, ataupun terapis bahwa fungsi komunikasi yang paling penting untuk 

dilakukan bersama anak/siswa tunagrahita adalah meminta sesuatu, meminta 

perhatian, menolak, membuat komentar, memberi informasi, menanyakan 

informasi, dan mengungkapkan emosi (Peeters, 2004: 12).  

Berdasarkan bentuk, fungsi, dan hambatan dalam komunikasi pada 

wacana komunikasi guru dengan siswa Sekolah Dasar maka akan ditemukan pola 

komunikasi yang terbentuk. Seperti yang terjadi di Sekolah Dasar Luar Biasa 

Yayasan Eka Mandiri Kota Batu, dimana guru sangat berperan bagi 

pembentukan dan perkembangan anak yang menderita tunagrahita. Lembaga ini 

bertujuan untuk mengembangkan potensi dan kemampuan anak berkebutuhan 

khusus, sehingga dapat bermanfaat bagi dirinya dan masyarakat dan 

memodifikasi perilaku menjadi lebih baik, sehingga dapat berkembang secara 

optimal. Lembaga ini juga sekaligus merupakan salah satu wadah yang 

signifikan dalam membentuk sarana keagamaan pada diri seorang anak 

tunagrahita. 

Penulis melihat, bahwa Sekolah Dasar Luar Biasa Yayasan Eka Mandiri 

Kota Batu merupakan sarana pembelajaran yang memiliki peranan penting dalam 

membina anak-anak yang menyandang tunagrahita dan juga sekaligus berfungsi 



 
 

6 

 

sebagai media untuk mengkomunikasikan pesan-pesannya antara guru dan murid 

tunagrahita dalam proses belajar mengajar. Dalam proses pembelajaran guru 

sangat bervariatif dalam berkomunikasi dengan anak tunagrahita yang tidak 

hanya sekali mereka memahami komunikasi yang terjalin, akan tetapi butuh 

beberapa kali dengan berbagai metode yang berbeda sampai mereka benar-benar 

memahami komunikasi instruksional yang berlangsung.  

Berdasarkan kerangka pemikiran di atas, akhirnya penulis tertarik untuk 

membahas dan meneliti lebih jauh mengenai implementasi komunikasi 

instruksional guru dan murid tunagrahita dalam proses pembelajaran di Sekolah 

Dasar Luar Biasa Yayasan Eka Mandiri Kota Batu. 

B. Rumusan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang di atas, maka yang menjadi tumusan masalag 

dalam penelitian ini adalah:  

1. Bagaimana implementasi komunikasi instruksional guru dengan murid 

tunagrahita sedang dalam proses pembelajaran di Sekolah Dasar Luar Biasa 

Yayasan Eka Mandiri Kota Batu? 

2. Bagaimana metode komunikasi instruksional guru dengan murid 

tunagrahita sedang dalam proses pembelajaran di Sekolah Dasar Luar Biasa 

Yayasan Eka Mandiri Kota Batu? 

3. Faktor-faktor apa sajakah yang mendukung dan menghambat implementasi 

komunikasi instruksional guru dengan muridtunagrahita sedang dalam 

proses pembelajaran di Sekolah Dasar Luar Biasa Yayasan Eka Mandiri 

Kota Batu? 
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C. Tujuan Penelitian  

1. Untuk mengeksplorasi dan mendeskripsikan implementasi komunikasi 

instruksional guru dengan murid tunagrahita sedang dalam proses 

pembelajaran di Sekolah Dasar Luar Biasa Yayasan Eka Mandiri. 

2. Untuk mengeksplorasi dan mendeskripsikan metode komunikasi 

instruksional guru dengan murid tunagrahita sedang dalam proses 

pembelajaran di Sekolah Dasar Luar Biasa Yayasan Eka Mandiri Kota 

Batu. 

3. Untuk mengeksplorasi dan mendeskripsikan faktor-faktor pendukung dan 

penghambat implementasi komunikasi instruksional guru dengan murid 

tunagrahita sedang dalam proses pembelajaran di Sekolah Dasar Luar Biasa 

Yayasan Eka Mandiri Kota Batu. 

D. Manfaat Penelitian 

1.  Manfaat Teoritis 

Untuk mengembangkan pengetahuan tentang hal-hal yang berkaitan 

implementasi komunikasi instruksional guru dan murid tunagrahita dalam 

proses pembelajaran di Sekolah Dasar Luar Biasa, serta sebagai bahan 

pustaka dan kajian untuk penelitian berikutnya. 

2.  Manfaat Praktisi 

a. Bagi Lembaga: 

1) Sebagai bahan dalam memperkaya khazanah studi komunikasi di 

Universitas Muhammadiyah Malang khususnya, dan Perguruan 

Tinggi lain pada umumnya yang intens terhadap komunikasi. 
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2) Sebagai bahan informasi bagi lembaga pendidikan yang menangani 

anak penderita tunagrahita tentang pola komunikasi instruksional dan 

juga memberikan pendekatan dalam menangani masalah komunikasi. 

b. Bagi Guru: 

Dapat memberikan kontribusi secara akademis dan perluasan 

cakrawala pada ilmu pengetahuan khususnya ilmu komunikasi tentang 

implementasi komunikasi instruksional guru dan murid tunagrahita dalam 

proses pembelajaran di Sekolah Dasar Luar Biasa Yayasan Eka Mandiri 

Batu, sehingga dapat dijadikan sebagai refrensi untuk pengembangan 

penelitian yang sejenis. 

 

 


