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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Komunikasi merupakan aktivitas dasar manusia sehari-hari. Menurut 

Mulyana (2001:259) bentuk bahasa dapat berupa isyarat, gestur, tulisan, 

gambar dan wicara. Selain itu komunikasi memiliki beberapa fungsi yaitu 

mengenal diri sendiri dan orang lain, mengetahui dunia luar, menciptakan 

dan memelihara lingkungan,bermain dan mencari hiburan, dan membantu 

orang lain dan penekanan ilmu komunikasi itu pada pengirim, pesan dan 

penerima, serta melalui sebuah saluran yang merupakan jalan untuk 

berkomunikasi. Carl Hovland seorang pakar dibidang Ilmu Komunikasi 

menyatakan: Komunikasi adalah proses dimana individu atau komunikator 

mengoperkan stimulan biasanya dengan lambang-lambang bahasa (vebal 

maupun non-verbal untuk mengubah tingkah laku orang lain) dan dia 

menyatakan bahawa ada 2 macam komunikasi, yaitu komunikasi 

intrapersonal dan komunikasi interpersonal. 

 Komunikasi intrapersonal yaitu komunikasi yang terjadi pada diri 

seseorang. Bisa dikatakan sebagai kontak batin seseorang dengan dirinya 

sendiri. Komunikasi ini hanya terjadi pada diri satu individu. Komunikasi 

interpersonal merupakan komunikasi yang terjadi secara langsung antara 

dua orang. Contoh komunikasi interpersonal adalah antara guru dan siswa 

hubungan keduanya sangat diperlukan untuk membina hubungan yang 

harmonis.(Mulyana, 2001:62) 
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Dalam Komunikasi juga terdapat gangguan yang menyebabkan pesan 

yang diberikan pengirim tidak dapat disampaikan dengan baik. Ada 4 jenis 

gangguan yaitu yang pertama gangguan semantik, berhubungan dengan 

jargon, bahasa-bahasa spesialisasi yang digunakan secara perorangan atau 

kelompok. Kedua, gangguan psikologis merujuk pada prasangka, bias dan 

kecenderungan yang dimiliki komunikator terhadap satu sama lain atau 

terhadap pesan itu sendiri. Ketiga, gangguan fisiologis adalah gangguan 

yang bersifat biologis terhadap proses komunikasi, gangguan semacam ini 

akan muncul ketika komunikator sedang sakit, lelah atau lapar. Terakhir 

adalah gangguan fisik pengaruh dari tubuh dalam penerimaan pesan, salah 

satu contohnya ialah penyandang cacat (Turner,2009 : 11-12). 

 Penyandang cacat memiliki kendala besar dalam berkomunikasi, 

berinteraksi, besosialisasi. Dikarenakan keterbatasan fisik yang mereka 

miliki membuat kemampuan bahasa yang mereka miliki menjadi minim dan 

menjadi salah satu karakterisktik penyandang cacat. Penyandang cacat 

itupun beragam dari tunanetra, tunarungu, tunadaksa, tunagrahita, tunalaras, 

kesulitan belajar khusus, tunawicara dan tunaganda (Anastasia, 1997:8). 

Terdapat satu istilah terhadap penyandang cacat ganda yaitu Multiple 

Disabilities Visual Impairment yaitu merupakan tunaganda yang selalu 

memiliki perpaduan dari tunanetra dan diikuti oleh ketunaan lainnya. 

Keterbatasan pengelihatan yang dimiliki penyandang Multiple Disabilities 

Visual Impairment ini mengakibatkan perkembangan emosi menjadi tidak 

seimbang karena ia tidak mampu melihat semua kejadian. Tunanetra juga 

bersifat tempramnetal dan mudah tersinggung dan memiliki emosi yang 
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labil. Ketidak mampuan belajar secara visual tentang stimulus – stimulus 

apa saja yang harus diberi respon, dan respon apa saja yang harus diberikan 

pada stimulus – stimulus tersebut. 

Penyandang tunanetra akan mengalami deprivasi emosi yaitu keadaan 

dimana anak tunanetra kurang kesempatan menghayati pengalaman 

emosional yang menyenangkan layaknya kasih sayang, perhatian, dan 

dampaknya ia akan menarik diri, serta menuntut mendapat kasih sayang dan 

perhatian yang lebih.  Oleh karena itu pendidikan, terapi maupun bimbingan 

yang tepat sangat diperlukan. Selain orang tua pendidik atau guru memiliki 

peran yang besar dalam memberikan kasih sayang dan membangun suasana 

hati (mood) untuk mau belajar. 

 Philip G. Zimbardo dalam bukunya menyebutkan bahwa mood adalah 

keadaan emosi tertentu yang tidak masuk dalam kategori state (emosi yang 

dipicu oleh faktor eksternal tertentu) atau trait (bentuk emosi yang menjadi 

bawaan seseorang). Perubahan mood kerap mempengaruhi gairah seseorang 

untuk melakukan sesuatu atau bahkan bisa mempengaruhi keputusan dan 

tindakannya 

. Anak-anak tunaganda memiliki karakteristik sebagai berikut: 

memiliki ciri perilaku menstimulasi diri (misalnya menggoyangkan tubuh ke 

depan-belakang), menyakiti diri dengan membenturkan kepala ke tembok, 

kemampuan gerak tubuh (mobilitas) terbatas, keterbatasan pada indera 

penglihatan dan pendengaran karena adanya kerusakan sensori, keterbatasan 

intelektual yang nengakibatkan individu mengalami kesulitan dalam 

mempelajari hal baru, serta gangguan neurologis lain seperti serangan 
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kejang (Stieler, 1994). Dawson dkk (dalam Stieler, 1994) menambahkan 

bahwa responsivitas individu rendah terhadap realitas sehingga mereka tidak 

peduli dengan kehadiran orang lain. Heward dan Orlansky (1988 : 372) pun 

sependapat dengan Dawson dkk, bahwa individu tidak responsif karena 

memiliki keterbatasan dalam mengekspresikan diri dan memahami orang 

lain. Selain itu, perhatian mereka sangat terbatas karena hambatan individu 

dalam memahami situasi di sekitarnya. 

 Dalam kemampuan bina bantu diri, individu juga mengalami kesulitan 

dalam memenuhi kebutuhan paling dasar mereka, seperti berpakaian, 

makan, mengendalikan buang air, maupun menjaga kebersihan diri (Heward 

& Orlansky, 1988 : 372). Pada individu dengan ketunaan ganda terkadang 

disertai pula dengan gangguan emosional sehingga mereka sering temper 

tantrum (Kirk & Gallagher1989). Sontag (dalam Hardman, 1984) 

mengatakan pula bahwa mereka terkadang agresif sehingga merugikan diri 

sendiri dan orang lain. Dari beberapa karakteristik yang telah dipaparkan 

dapat terlihat bahwa mereka mengalami hambatan dalam beberapa aspek 

perkembangannya.  

Menurut Heward dan Orlansky yang dimaksud dengan anak 

berkebutuhan khusus adalah anak-anak yang memiliki atribut fisik dan atau 

kemampuan belajar yang berbeda dari anak normal, baik diatas atau 

dibawah, sehingga membutuhkan program individual dalam pendidikan 

khusus. Seperti halnya yang dikatakan oleh Ciptono dalam bukunya “Guru 

Luar Biasa” bahwa mengajar membutuhkan seni. Tanpa seni dalam 

mendidik anak-anak, suasana belajar akan membosankan. Maka, guru yang 
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baik haruslah merasa memiliki panggilan jiwa untuk mencerdaskan generasi 

bangsa ini. 

 Hughes menyatakan bahwa kualitas mengajar yang baik terletak pada 

kualitas respons yang diberikan guru kepada siswa dalam interaksi belajar 

mengajar. Guru dituntut mampu melakukan pendekatan kepada siswanya, 

mengenali dan memberi kasih sayang, agar anak yang mengalami Multiple 

Disabilities Visual Impairment merasa mendapatkan kenyamanan. Emosi 

yang sangat tidak stabil dan membangun mood yang baik siswanya menjadi 

salah satu tugas seorang pendidik.  

Pengajar yang mendidik anak-anak berkebutuhan khusus harus 

memiliki kemampuan berkomunikasi untuk menyampaikan pesan-pesan 

pendidikan agar siswanya mampu menerima dengan baik. Komunikasi 

interpersonal antara guru dan siswa sangat diperlukan untuk membina 

hubungan yang harmonis. Komunikasi interpersonal yang efektif penting 

untuk diterapkan dalam aktivitas mengajar guru terhadap siswa Multiple 

Disabilities Visual Impairtment. Apabila dihubungkan dengan fenomena 

yang terjadi, kedekatan guru dan siswa sangat dibutuhkan agar mereka 

menjadi lebih akrab, sehingga hubungan kedua belah pihak menjadi suatu 

proses komunikasi. 

A.1 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti merumuskan 

permasalahan sebagai berikut: “ Bagaimana model komunikasi antara guru 

dengan siswa Multiple Disabilities Visual Impairment di SLB Mata Hati 

Banyuwangi?” 
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A.2 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan bagaimana 

model komunikasi antara guru dengan siswa Multiple Disabilities Visual 

Impairment di SLB Mata Hati Banyuwangi. 

A.3 Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

a. Hasil penelitian diharapkan untuk memperkaya literatur dalam 

bidang komunikasi interpersonal guru dan siswa, terutama guru 

yang mengajar siswa Multiple Disabilities Visual Impairment.  

b. Memberikan tambahan ilmu pengetahuan bagi peneliti khususnya 

dan civitas akademika Universitas Muhammadiyah Malang pada 

umumnya. 

2. Manfaat Praktis.  

a. Memberikan bahan dan ide penelitian untuk dikembangkan lebih 

lanjut dalam situasi dan kondisi lain, bagi kalangan akademis 

pada umumnya dan khususnya pada mahasiswa komunikasi yang  

akan mengadakan penelitian di bidang komunikasi interpersonal 

b. Penelitian ini mampu mengantarkan peneliti untuk melengkapi 

persyaratan menyelesaikan pendidikan Strata-1. 

B. TINJAUAN PUSTAKA 

B.1 Model Komunikasi Interpersonal 

Komunikasi menjadi salah satu cara manusia mengadakan hubungan 

dengan orang lain disekitarnya. Saling tukar informasi antara dua orang atau 

lebih, antara satu individu dengan individu lain dan dapat menggunakan 
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kata-kata (verbal) ataupun nonverbal. Komunikasi interpersonal pada 

dasarnya merupakan jalinan hubungan interaktif antara seorang individu dan 

individu yang lain dimana lambang-lambang pesan secara efektif digunakan, 

terutama lambang-lambang bahasa. Penggunaan lambang-lambang bahasa 

verbal, terutama bersifal lisan, didalam kenyataan kerap kali disertai dengan 

bahasa isyarat terutama gerak bahasa tubuh, senyum, tertawa, menggeleng, 

mengangguk. Konsep jalinan hubungan (relationship) sangat penting dalam 

kajian komunikasi interpersonal. 

Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam komunikasi interpersonal. 

(Sr Maria, 2005:90) yaitu : 

1. Bersikap simpatik 

2. Tunjukkanlah sebagai komunikator terpercayai 

3. Bertindaklah sebagai pembimbing bukan pendorong 

4. Kemukakan fakta dan kebenaran 

5. Berbicara dengan gaya mengajak bukan menyuruh 

6. Jangan bersikap super 

7. Jangan mengkritik dengan kritik yang membangun 

8. Berbicaralah secara meyakinkan 

Komunikasi interpersonal adalah komunikasi antara orang-orang 

secara tatap muka, yang memungkinkan setiap pesertanya menangkap reaksi 

orang lain secara langsung, baik secara verbal atau nonverbal. Komunikasi 

interpersonal ini adalah komunikasi yang hanya dua orang, seperti suami 

istri, dua sejawat, dua sahabat dekat, guru-murid dan sebagainya (Mulyana, 

2000:73) 

http://jurnal-sdm.blogspot.com/2007/12/komunikasi-arti-fungsi-dan-bentuk.html
http://jurnal-sdm.blogspot.com/2009/05/konteks-komunikasi.html
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Menurut Devito (1989), komunikasi interpersonal adalah penyampaian 

pesan oleh satu orang dan penerimaan pesan oleh orang lain atau 

sekelompok kecil orang, dengan berbagai dampaknya dan dengan peluang 

untuk memberikan umpan balik segera (Effendy,2003:30). Menurut Bittner 

komunikasi antarpribadi berlangsung apabila pengirim menyampaikan 

informasi berupa kata-kata kepada penerima, dengan menggunakan medium 

suara manusia. (Wiryanto, 2004:32) 

Barnlund mengatakan model komunikasi interpersonal sebagai 

pertemuan antara dua, tiga orang atau mungkin empat orang yang terjadi 

sangat spontan dan tidak berstruktur.  Ciri-ciri dari komunikasi interpersonal 

menurut Barnlund (Wiryanto, 2004: 33) bersifat spontan, tidak mempunyai 

struktur, terjadi secara kebetulan, tidak mengejar tujuan yang telah 

direncanakan, indentitas keanggotaannya tidak jelas, dapat terjadi hanya 

sambil lalu. 

Komunikasi timbal balik sangat penting di dalam pergaulan manusia. 

Tanpa komunikasi masyarakat tidak mungkin akan bisa terbentuk. 

Komunikasi interpersonal sangat menentukan komunikasi timbal balik. 

Evektivitas komunikasi interpersonal akan tercapai apabila memenuhi 

paling sedikit 5 macam komponen. (Arvind Kumar,2004:21) yaitu : 

1. Keterbukaan (openness) merupakan modal penting bukan hanya 

dalam komunikasi, tetapi di dalam seluruh kehidupan manusia, 

terutama didalam proses belajar atau pendidikan yang memang 

harus berlangsung sepanjang hayat (lifelong learning, lifelong 

education). Keterbukaan memungkinkan dan memudahkan 
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seseorang untuk menerima gagasan atau pendapat orang lain serta 

belajar dari orang-orang lain. Keterbukaan juga merupakan 

prasyarat untuk membangun saling pengertian pemahaman 

antarmanusia 

2. Empati (emphathy) kemampuan mental menempatkan diri kita 

diposisi orang lain akan sangat membantu terbentuknya saling 

pengertian dan akan memperlancar proses komunikasi dan 

meningkatkan efektivitasnya. 

3. Dukungan (supportiveness). Proses saling mendukung antara orang-

orang yang berkomunikasi mutlak diperlukan guna meningkatkan 

efektivitas komunikasi, yakni membangun  saling pengertian. 

4. Rasa positif (positiveness). Bersikap positif, baik ketika 

mengemukakan pendapat atau gagasan yang “bertentangan” 

maupun gagasan yang “mendukung”, karena rasa positif itu sudah 

dengan sendirinya mendukung pelaksanaan proses komunikasi 

yang efektif. 

5. Kesetaraan (equality). Didalam komunikasi antarpribadi itu setiap 

orang hendaklah menerima setiap anggota komunikasi lain sama 

atau setara, dan tidak ada tempat untuk suatu sikap, terbuka atau 

samar-samar, angkuh yang bertentangan dengan maksud dan 

tujuan komunikasi itu. 
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B.1.2 Klasifikasi Komunikasi Interpersonal 

Redding yang dikutip Muhammad (2004:159-160) mengembangkan 

klasifikasi komunikasi interpersonal menjadi interaksi intim, percakapan 

sosial, interogasi atau pemeriksaan dan wawancara sebagai berikut : 

a. Interaksi intim termasuk komunikasi di antara teman baik, anggota 

famili, dan orang-orang yang sudah mempunyai ikatan emosional 

yang kuat. 

b.  Percakapan sosial adalah interaksi untuk menyenangkan seseorang 

secara sederhana. Tipe komunikasi tatap muka penting bagi 

pengembangan hubungan informal dalam organisasi. 

c. Interogasi atau pemeriksaan adalah interaksi antara seseorang yang 

ada dalam kontrol, yang meminta atau bahkan menuntut informasi 

dari yang lain. 

d. Wawancara adalah salah satu bentuk komunikasi interpersonal 

dimana dua orang terlibat dalam percakapan yang berupa tanya 

jawab. 

B.2 Multiple Disabilities Visual Impairment 

Tuna ganda adalah mereka yang mempunyai kelainan perkembangan 

mencakup kelompok yang mempunyai hambatan perkembangan neorologis 

yang disebabkan oleh satu dua kombinasi kelainan dalam kemampuan 

seperti itelegensi, gerak, bahasa atau hubungan pribadi di masyarakat. 

(Johnson & Magrab, 1976:7 dikutip dalam Sudjana, 2007:55) 

Tunanetra cacat ganda adalah orang yang selain gangguan penglihatan 

memiliki setidaknya satu cacat lainnya, terlepas dari tingkat kedua, 
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kombinasi ini yang menyebabkan masalah berat yang mereka tidak dapat 

menerima pelayanan yang memadai dalam program pendidikan untuk 

tunanetra orang atau yang didirikan untuk orang dengan cacat lainnya. 

(Thawani, 2000:461). 

 

Gambar 1 Tunanetra Ganda dikutip dari Thawani, 2000:461 

 

Tunanetra adalah seseorang yang memiliki hambatan dalam 

penglihatan atau tidak berfungsinya indera penglihatan. Dari sudut pandang 

pendidikan, ada dua pengelompokan terhadap gangguan pengelihatan 

(Mangunsong dkk, 1998), yaitu: 

1. Siswa yang tergolong buta dipandang dari segi akademis, 

mencakup siswa yang tidak dapat lagi menggunakan 

pengelihatannya untuk tujuan belajar huruf awas/cetak. 

2. Siswa yang melihat sebagian atau kurang awas, yang meliputi 

siswa dengan pengelihatan masih berfungsi secara cukup (antara 
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20/70-20/200) atau mereka yang memiliki ketajaman pengelihatan 

normal tetapi memiliki sudut pandang kurang dari 20 derajat. 

Tunawicara adalah gangguan verbal pada seseorang sehingga 

mengalami kesulitan dalam berkomunikasi melalui suara. Tunagrahita 

adalah anak yang mempunyai tingkat kemampuan intelektual dibawah 

rerata, secara bersamaan mengalami hambatan terhadap perilaku adaptif 

(perkembangan fisik, komunikasi, keterampilan sosial, fungsi kognitif). 

Tunadaksa adalah seseorang yang mengalami cacat fisik sehingga 

mengalami gangguan pada koordinasi gerak, persepsi dan kognisi disamping 

adanya kerusakan syaraf tertentu. Kelainan tunadaksa dikelompkkan 

menjadi 2 bagian besar yaitu kelainan pada system serebal dan kelainan 

pada sistem otot dan rangka. (Eli M. Bower, 1981, dikutip dalam Sudjana, 

2007:45-56) 

Tunalaras adalah anak dengan hambatan emosinal atau kelainan 

perilaku dan menunjukkan adanya satu atau lebih dari 5 komponen. Pertama 

tidak mampu belajar bukan disebabkan karena faktor intelektual, sensory 

atau kesehatan. Kedua, tidak mampu untuk melakukan hubungan baik 

dengan teman-teman dan guru-guru. Ketiga, bertingkah dan berperasaan 

tidak pada tempatnya. Keempat, secara umum mereka selalu dalam keadaan 

pervasive dan tidak menggembirakan atau depresi. Kelima, bertendensi ke 

arah symptoms fisik seperti: merasa sakit atau ketakutan berkaitan dengan 

orang atau permasalahan di sekolah. (Eli M. Bower, 1981, dikutip dalam 

Sudjana, 2007:49). 
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Kesulitan belajar adalah anak dengan ketidakmampuan belajar, 

kesulitan yang mereka dapatkan pada bidang studi : membaca, menulis, dan 

menyampaikan ide atau menulis dengan tangan, misalnya dalam menyusun 

kalimat, mengeja suatu tulisan yang bersifat cerita dan melakukan 

komunikasi-komunikasi melalui tulisan, surat menyurat, matematika, 

terutama pemahaman terhadap konsep-konsep dan cara melakukan 

perhitungan angka-angka. Tunarungu adalah seseorang yang mengalami 

kekurangan atau kehilangan kemampuan mendengar dengan baik sebagian 

atau seluruhnya , diakibatkan tidak berfungsinya sebagian atau seluruh 

indera pendengar. (Eli M. Bower, 1981, dikutip dalam Sudjana, 2007:45-56) 

B.2.1 Ciri Tunanetra Ganda 

Beberapa ciri tunanetra ganda baik secara fisik dan mental yaitu, 

memiliki ketunaan lebih dari satu jenis. Misal tunanetra dan tunagrahita, 

tunanetra dan tunarungu-wicara, tunanetra dan tunadaksa dan tunagrahita 

dll. Ketidakmampuan anak akan semakin parah atau semakin banyak bila 

tidak cepat mendapat bantuan. Sulit untuk mengadakan evaluasi karena 

kegandaan yang beragam. Kegandaan seseorang tidak dapat dilihat sendiri-

sendiri, karena merupakan  kombinasi dari beberapa ketunaan, yang akan 

menimbulkan ketunaan baru, anak dengan ketunaan ganda membutuhkan 

instruksi atau pemberitahuan yang sangat terperinci dan jelas serata sangat 

membutuhkan penggaturan waktu dalam menjalankan tugasnya, anak akan 

sulit belajar bila tanpa intevensi atau mendapat rangsangan. Tunaganda yang 

satu dengan yang lain tidak bisa disamaratakan walau mempuyai kegandaan 
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yang sama sebab kemampuan, latarbelakang kehidupannya, karakteristik 

mereka berbeda.(Anastasia Widjajantin,2004:4-7) sebagai berikut : 

B.2.2 Kesulitan yang timbul pada Multiple Disabilities Visual Impairment 

Kekurangan yang dimiliki oleh penyandang tunanetra ganda akan 

menimbulkan kesulitan-kesulitan sebagai berikut (Anastasia 

Widjajantin,2004:7) :  

 

1. Tunanetra-tunarungu 

Anak kehilangan daya lihat dan daya dengar, sehingga 

membutuhkan metode komunikasi khusus yang dapat membantu 

anak dapat belajar, mengenal lingkungannya dan mudah 

mengungkapkan kebutuhannya. 

2. Tunanetra-tunawicara 

Keterbatasan dalam melihat memungkinkan keterlambatan dalam 

perkembangan bicara dan bahasa. Bila terjadi ketidakcocokan 

dalam berkomunikasi akan menyebabkan suatu ketegangan. 

3. Tunanetra-tunagrahita 

Keterbatasan dalam pengelihatan ditambah dengan keterbatasan 

dalam berpikir, akan berakibat pengaturan waktu banyak 

dibutuhkan. 

4. Tunanetra-tunadaksa 

Keterbatasan dalam melihat menyebabkan kesulitan dan kemalasan 

dalam bergerak. Kemalasan ini akan bertambah bila disertai 



15 
 

kecacatan pada fisiknya, karena akan semakin menambah kesulitan 

bergerak. 

5. Tunanetra-tunalaras 

Keterbatasan dalam melihat akan menyebabkan kesulitan dalam 

bergerak, berbuat dan berkehendak. Tetapi karena anak 

mempunyai permasalahan dalam tingkah lakunya, maka hal itu 

tidak berlaku lagi. Bahkan yang terlihat hanyalah kenakalan-

kenakalannya yang luar biasa yang dilakukan para tunanetra. 

B.2.3 Perilaku-perilaku Multiple Disabilities Visual Impairment 

Perilaku-perilaku yang terjadi dari tunanetra ganda adalah : 

1. Kurang komunikasi atau sama sekali tidak dapat berkomunikasi. 

Hampir semua anak yang tergolong tunaganda memiliki 

kemampuan yang sangat terbatas dalam mengekspresikan atau 

mengerti orang lain. Banyak diantara mereka tidak dapat bicara 

atau apabila ada komunikasi mereka tidak dapat memberikan 

respon. Ini menyebabkan pelayanan pendidikan atau interaksi 

sosial menjadi sulit sekali. Anak-anak semacam ini tidak dapat 

melakukan tugas walaupun tugas yang paling sederhana sekalipun. 

2. Perkembangan motorik dan fisik yang terbelakang. Sebagian besar 

anak tunaganda mempunyai keterbatasan dalam mobilitas fisik. 

Banyak yang tidak dapat berjalan, bahkan untuk duduk dengan 

sendiri. Mereka berpenampilan lamban meraih benda-benda atau 
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dalam mempertahankan kepalanya agar tetap tegak dan seringkali 

mereka hanya berbaring ditempat tidur. 

3. Mereka seringkali mempunyai perilaku yang aneh dan tidak 

bertujuan, misalnya menggosok-gosokkan jarinya ke wajah, 

melukai diri (misalnya membenturkan kepala, mencabuti rambut 

dan sebagainya) dan karena seringnya kejadian ini sangat 

mengganggu pengajaran atau interaksi sosialnya. 

4. Kurang dalam keterampilan menolong diri sendiri. Sering kali 

mereka tidak mampu mengurus kebutuhan dasar mereka sendiri 

seperti makan, berpakaian, mengontrol dalam hal buang air kecil, 

dan kebersihan diri sendiri. 

5. Jarang berperilaku dan berinteraksi yang sifatnya konstruktif. 

Secara umum anak-anak yang normal dan anak-anak yang 

tergolong cacat senang akan bermain dengana anak-anak yang lain, 

berinteraksi dengan orang dewasa, dan ada usaha mencari 

informasi mengenai dunia sekitarnya. Namun demikian, anak-anak 

yang tergolong tunaganda tampaknya sangat jauh dari dunia 

kenyataan dan tidak memperlihatkan emosi-emosi manusia yang 

normal. Sangat sukar menimbulkan perhatian pada anak-anak yang 

tergolong tunaganda atau untuk menimbulkan respon-respon yang 

dapat diobservasi. (Heward & Orlansky, 1988 : 372)  

B.3 Model Transaksional 

Model merupakan representasi sederhana dari hubungan-hubungan 

kompleks diantara elemen-elemen dalam proses komunikasi, yang 
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memudahkan kita untuk memahami proses yang rumit. Terdapat banyak 

sekali model komunikasi, namun ada 3 yang paling utama (West & 

Turner,2008:11-16) yaitu  pertama model linear yang merupakan pandangan 

satu arah mengenai komunikasi yang berasumsi bahwa pesan dikirimkan 

oleh suatu sumber melalui penerima melalui saluran. Kedua, model 

komunikasi interaksional yaitu pandangan akan komunikasi sebagai 

pertukaran makna dengan adanya umpan balik yang menghubungkan 

sumber dan penerima pesan. 

Model komunikasi transaksional menggarisbawahi pengiriman dan 

penerimaan pesan yang berlangsung secara terus-menerus, baik dengan 

elemen verbal maupun nonverbal dari pesan tersebut. Dengan kata lain para 

komunikator menegosiasikan makna. Model transaksional terdapat bidang 

pengalaman namun terjadi perpotongan, hal ini merupakan penambahan 

penting terhadap pemahaman akan proses komunikasi yang aktif, sehingga 

untuk terbangunnya suatu komunikasi individu-individu harus membangun 

persamaan makna.  

Komunikasi juga melibatkan gangguan (noise), yang merupakan 

semua hal yang tidak dimaksudkan oleh sumber informasi. Ada 4 jenis 

gangguan, gangguan yang pertama gangguan semantik yaitu berhubungan 

dengan jargon atau bahasa-bahasa spesialisasi yang digunakan secara 

perorangan dan kelompok. Kedua, gangguan fisik yaitu pengaruh dari tubuh 

dalam penerimaan pesan. Ketiga, gangguan psikologis merujuk pada 

prasangka, bias, dan kecenderungan yang dimiliki oleh komunikator 

terhadap satu sama lain atau terhadap pesan itu sendiri.Keempat, gangguan 
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fisiologis adalah gangguan yang bersifat biologis terhadap proses 

komunikasi. (West & Turner,2008:11). Kesimpulan model transaksional 

adalah model tersebut memperhatikan komunikasi sebagai suatu sistem yang 

disusun dan bebagi komponen (sumber, pesan, saluran) dan tingkah laku 

(encoding, decoding, perumusan objek). Komunikasi adalah memiliki 

tujuan. Komunikasi adalah kegiatan atau pengiriman atau penyampaian 

pesan oleh sumber untuk dapat mendapatkan tanggapan penerima. 

Komunikasi adalah transaksi. Perbedaan antara sumber dan penerima adalah 

berubah-ubah sejak keduanya aktif melibatkan dalam transaksi. Sumber asal 

dapat mempengaruhi penerima, tetapi penenrima juga dapat mempengaruhi 

sumber. Komunikasi adalah subjektif. Persepsi terhadap objek di dalam 

lingkungan kita dan tindakan men-decoding pesan semuanya dipengaruhi 

oleh budaya. (Suprapto,2009:76) 

C. Teori Penetrasi Sosial  

Teori penetrasi sosial menjelaskan hubungan bermula dalam bentuk 

pertumbuhan, bermula dari luaran hingga ke tingkat pribadi lalu ketahap self 

disclosure dan hubungan akan menjadi penting hingga kedalam tahap depth 

hubungan interpersonal dianggap sebagai sifat intim. Keintiman disini lebih 

dari sekedar keintiman secara fisik: dimensi lain dari keintiman termasuk 

intelektual dan emosional, dan hingga pada batasan dimana pasangan 

melakukan aktivitas bersama (West & Turner, 2006).  Teori yang disusun 

oleh Irwin Altman dan Dalmas Taylor berupaya mengindentifikasi proses 

peningkatan keterbukaan dan keintiman seseorang dalam menjalin hubungan 

dengan orang lain. Penetrasi sosial sebagian besar dicurahkan pada perilaku 
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dan motivasi individu. Perkembangan hubungan diatur oleh seperangkat 

kekuatan yang kompleks yang harus dikelola secara terus-menerus oleh 

pihak yang terlibat. (Morissan, 2013:297) 

Altman dan Taylor menjelaskan penetrasi sosial dengan analogi 

bawang merah yang menjelaskan bagaimana orang melalui interaksi saling 

mengelupas lapisan-lapisan informasi mengenai diri masing-masing. 

Lapiran luar berisi informasi superficial seperti, nama, alamat, umur. Ketika 

lapisan-lapisan ini sudah terkelupas, akan semakin mendekati lapisan 

terdalam yang berisi informasi yang lebih mendasar tentang kepribadian. 

Terdapat dimensi keluasan dan kedalaman dari jenis-jenis informasi yang 

menjelaskan bahwa pada setiap lapisan kepribadian. Keluasan mengacu 

pada banyaknya jenis-jenis informasi pada lapisan tertentu yang dapat 

diketahui oleh orang lain dalam pembangunan hubungan. Dimensi 

kedalaman mengacu pada lapisan informasi mana yang lebih pribadi atau 

yang superficial yang dikemukakan pada orang lain.(Bungin, 2009:268)  

 

D. Definisi Konsep 

Dalam peneltian sosial, dibutuhkan suatu definisi konseptual untuk 

menggambarkan secara tepat fenomena yang hendak diteliti. Konsep 

merupakan generalisasi dari sekelompok fenomena yang sama (Bungin, 

2001:73). Diharapkan definisi konseptual ini dapat menyederhanakan 

sebuah pemikiran dengan menggunakan suatu istilah untuk beberapa 

kejadian yang berkaitan satu sama lain. 
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D.1 Komunikasi Interpersonal 

Komunikasi interpersonal adalah komunikasi antara orang-orang 

secara tatap muka, yang memungkinkan setiap pesertanya menangkap reaksi 

orang lain secara langsung, baik secara verbal atau nonverbal. Komunikasi 

interpersonal ini adalah komunikasi yang hanya dua orang, seperti suami 

istri, dua sejawat, dua sahabat dekat, guru-murid dan sebagainya (Mulyana, 

2000:73) 

D.2 Multiple Dissabilities Visual Imapairment 

Sesorang yang mengalami selain gangguan penglihatan memiliki 

setidaknya satu cacat lainnya. (Thawani, 2000:461). 

D.3 Model Komunikasi Interpersonal 

 Model komunikasi interpersonal menurut Barlund merupakan pola dan 

bentuk komunikasi yang berlangsung antara dua orang atau lebih sangat 

dipengaruhi oleh hasil komunikasi intrapribadi masing-masing orang.  

E. Metode Penelitian 

Penelitian adalah memperbincangkan hubungan antara teori dengan 

suatu penelitian. Pada penelitian ini yang muncul yaitu, adanya perbedaan 

latarbelakang yang dimiliki guru dan siswa, yaitu keterbatasan yang dimiliki 

siswa Multiple Disabilities Visual Impairment di Sekolah Luar Biasa Mata 

Hati Banyuwangi. 

E.1 Pendekatan Penelitian 

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan penelitian 

kualitatif. Dalam penelitian kualitatif, sesuatu dikatakan benar apabila hal 

http://jurnal-sdm.blogspot.com/2007/12/komunikasi-arti-fungsi-dan-bentuk.html
http://jurnal-sdm.blogspot.com/2009/05/konteks-komunikasi.html
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tersebut dapat dijelaskan dan diterima oleh akal pikiran manusia. Dengan 

pendekatan kualitatif, penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui model 

komunikasi interpersonal antara guru dengan siswa Multiple Dissabilities 

Visual Imapairment di Sekolah Luar Biasa Mata Hati Banyuwangi. 

E.2 Tipe Penelitian 

Peneliti menggunakan tipe penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif 

adalah penelitian yang bertujuan untuk melukiskan suatu fakta secara faktual 

dan cermat. Dengan kata lain, penelitian deskriptif tidak menjelaskan 

hubungan antar variabel (Rakhmat, 1991). Dasar penelitian yang digunakan 

adalah studi kasus. Dalam studi kasus, peneliti mencari informasi secara 

terperinci mengenai suatu fenomena dalam suatu kegiatan dengan 

menggunakan berbagai prosedur pengumpulan data selama periode tertentu. 

Penelitian deskriptif bertujuan untuk mendeskripsikan apa-apa yang 

saat ini berlaku. Di dalamnya terdapat upaya mendeskripsikan, mencatat, 

analisis dan menginterpretasikan kondisi-kondisi yang sekarang ini terjadi 

atau ada. Dengan kata lain penelitian deskriptif  bertujuan untuk 

memperoleh informasi-informasi mengenai keadaan saat ini. Penelitian ini 

tidak menggunakan hipotesa, melainkan hanya mendeskripsikan informasi 

apa adanya sesuai dengan variabel-variabel yang di teliti.(Mardalis, 2010) 

Jadi, penulis bertujuan untuk mendeskripsikan model komunikasi 

interpersonal guru dengan siswa Multiple Dissabilities Visual Imapairment 

di Sekolah Luar Biasa Mata Hati Banyuwangi. 
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E.3 Fokus Penelitian 

Penelitian ini difokuskan untuk mendeskripsikan model komunikasi 

interpersonal yang dilakukan oleh guru dan siswa Multiple Disabilities 

Visual Impairment. Penelitian difokuskan pada guru Multiple Disabilities 

Visual Impairment di Sekolah Luar Biasa Mata Hati Banyuwangi melalui 

pola teori penentrasi sosial. 

E.4 Subjek Penelitian 

Subyek penelitian yang digunakan adalah guru Multiple Disabilities 

Visual Impairment Sekolah Luar Biasa Mata Hati Banyuwangi. Teknik 

sampling yang digunakan adalah teknik non-random jenis teknik Purposive 

Sampling. Teknik ini digunakan untuk memilih anggota sampel berdasarkan 

ciri tertentu sesuai dengan pertimbangan yang diyakini dapat mewakili 

semua unit analisis yang akan digunakan dalam penelitian (Usman, 

2009:45). 

Adapun karakteristik subyek penelitiannya adalah sebagai berikut: 

- Guru tetap 

- Pengalaman mengajar minimal selama 1 tahun 

E.5 Lokasi dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di Sekolah Luar Biasa Mata Hati, yang 

beralamat di Jalan Brawijaya Gg Cemara 45. Sedangkan waktu lamanya 

kegiatan penelitian hingga sidang ini berlangsung sejak bulan Januari 2014 

sampai dengan Febuari 2014. 
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E.6 Teknik Pengumpulan Data  

Penelitian ini menggunakan beberapa teknik pengumpulan data yaitu 

sebagai berikut : 

1. Wawancara 

Teknik wawancara merupakan salah satu cara pengumpulan data 

dalam suatu penelitian. Karena  menyangkut data, maka wawncara 

merupakan salah satu elemen penting dalam proses penelitian. 

Wawancara dapat diartikan sebagai cara yang dipergunakan untuk 

mendapatkan informasi dari responden dengan cara bertanya 

langsung secara bertatap muka. Namun dalam perkembangannya 

tidak harus dilakukan secara berhadapan langsung, melainkan 

dapat saja dengan memanfaatkan sarana komunikasi lain, misalnya 

telepon, internet.(Suyanto & Sutinah,2008:69). Peneliti 

menggunakan metode wawancara mendalam, artinya wawancara 

mendalam bersifat terbuka untuk mendapatkan data mengenai 

model komunikasi interpersonal antara guru dengan siswa Multiple 

Disabilities Visual Impairment Sekolah Luar Biasa Mata Hati 

Banyuwangi. Pelaksanaan wawancara tidak hanya sekali atau dua 

kali, melainkan berulang-ulang dengan intensitas yang tinggi 

2. Observasi  

Observasi merupakan suatu proses yang kompleks, suatu proses 

yang tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis. Dua 

diantara yang terpenting adalah proses pengamatan dan ingatan. 

(Sutrisno Hadi dalam Sugiono, 2011:145). Pada penelitian ini 
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peneliti hanya melakukan observasi nonparticipant, dimana 

peneliti hanya sebangai pengamat, tidak turut terlibat. Teknik 

observasi ini digunakan untuk menggali data dari sumber data yang 

berupa peristiwa, gambar, tempat atau lokasi, serta  rekaman suara. 

Penelitian ini melakukan observasi pada kegiatan komunikasi guru 

dengan siswa Multiple Disabilities Visual Impairment Sekolah 

Luar Biasa Mata Hati Banyuwangi. 

3. Dokumentasi 

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang diperoleh 

dari catatan yang telah tersedia atau telah dibuat pihak lain. Teknik 

pengumpulan data ini digunakan peneliti untuk melengkapi data 

pendukung mengenai subjek peneliti dan gambaran objek 

penelitian yang diperoleh dari pihak Sekolah Luar Biasa Mata Hati, 

serta beberapa dokumentasi foto aktivitas guru dan siswa. 

E.7 Teknik Analisa Data 

Analisis data dalam penelitian kualitatif berlangsung bersamaan 

dengan proses pengumpulan data. Diantaranya melalui tiga tahap, yaitu 

reduksi data, penyajian data, dan verifikasi. (Bungin,2001:145). Siklus dari 

keseluruhan proses analisis data oleh Miles & Huberman digambarkan 

dalam skema berikut:  
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SIKLUS PROSES ANALISIS DATA 

 

 

 

 

 

    Gambar 2: Komponen-Komponen Analisis Data: Model Interaktif (Miles & Huberman, 1992:429) 

dikuti dari Bungin, 2001:227) 

 

1. Reduksi Data 

Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian 

pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data “kasar” yang 

muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Reduksi data berlangsung 

terus menerus selama penelitian di lapangan. Selama pengumpulan data 

berlangsung, terjadi tahapan reduksi selanjutnya membuat ringkasan, 

mengkode, menelusur tema, membuat gugus-gugus, membuat partisi dan 

menulis memo. Reduksi data atau proses transformasi ini berlanjut terus 

sesudah penelitian lapangan, sampai laporan akhir lengkap tersusun. 

Peneliti akan memilih, memusatkan perhatian pada penyederhanaan, dan 

transformasi data “kasar” selama pegumpulan data berlangsung sampai 

akhir. 

 

Pengumpulan  

Data 
Penyajian 

Data 

Reduksi  Data 
Simpulan : 

Verifikasi 
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2. Penyajian Data 

Terdapat batasan dalam suatu penyajian, yang mana sekumpulan informasi 

tersusuun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan 

pengambilan tindakan. Penyajian data ini merupakan rangkaian kalimat 

yang disusun secara logis dan sistematis sehingga mudah dipahami. 

Kemampuan manusia sangat terbatas dalam menghadapi catatan lapangan 

yang bias. Oleh karena itu diperlukan sajian data yang jelas dan sistematis 

dalam membantu peneliti menyelesaikan pekerjaannya. Penyajian data 

dalam hal ini adalah menghubungkan kesimpulan informasi hasil 

wawancara  subjek penelitian tentang komunikasi interpersonal guru dan 

siswa Multiple Disabilities Visual Impairment. 

3. Kesimpulan Verifikasi 

Penarikan kesimpulan sebagai dari satu kegiatan dari konfigurasi yang 

utuh. Kesimpulan-kesimpulan tersebut diverifikasi selama proses 

penelitian berlangsung. Verifikasi merupakan tinjauan ulang pada catatan-

catatan lapangan dengan peninjauan kembali sebagai upaya untuk 

menempatkan salinan suatu temuan dalam seperangkat data yang lain. 

Singkatnya, makna-makna yang muncul dari data harus diuji kebenaranya, 

kekokohannya dan kecocokannya yakni yang merupakan validitasnya.  

E.8 Uji Keabsahan Data 

Menurut Moleong dalam bukunya Ruslan (2010:219) uji keabsahan 

data memanfaatkan sumber lain untuk membanding, yaitu menggunakan 

sumber, metode  penyidik dan teori dalam penelitian secara kualitatif.. Pada 

penelitian ini peneliti menggunakan triangulasi sumber. Yaitu dengan 
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melakukan usaha pengecekan derajat kepercayaan suatu informasi dengan 

wanwancara  yang diperoleh dari beberapa subjek penelitian. Pada penelitian 

ini uji keabsahan data diperoleh dari pengumpulan data tentang berbagai 

kejadian dan hubungan dari berbagai hasil wawancara dengan kata lain 

peneliti melakukan “check and recheck” dari temuan-temuan dengan cara 

membandingkannya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


