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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. LATAR BELAKANG 

“We can’t not communication”, kita tidak bisa tidak berkomunikasi. 

Sebuah aksioma yang cukup mewakili betapa pentingnya komunikasi di 

dalam setiap aspek kehidupan manusia. Tanpa kita sadari, komunikasi 

merupakan dasar dari seluruh interaksi yang terjadi pada setiap manusia. 

Mustahil rasanya jika interaksi yang terjalin antarmanusia terjadi tanpa 

adanya komunikasi. Karena perlu diingat, interaksi baru akan terjadi jika ada 

kontak sosial dan komunikasi. 

Oleh karenanya, kebutuhan setiap manusia untuk berkomunikasi 

merupakan hal yang tidak dapat ditawar lagi. Seperti yang diungkapkan oleh 

Abraham Maslow mengenai kebutuhan dasar manusia secara tidak langsung 

dikemukakan pula peran dan arti komunikasi dalam kehidupan manusia. 

Dimana pemenuhan kebutuhan dasar seperti kebutuhan fisiologis, kebutuhan 

rasa aman, kebutuhan dicintai dan mencintai, kebutuhan harga diri dan 

aktualisasi diri baru bisa terpenuhi karena adanya proses komunikasi.
1
 

Jika ditinjau dari sifatnya, komunikasi ada yang bersifat verbal (lisan, 

tulisan) dan nonverbal (gerakan tubuh seperti gerak-isyarat, kontak mata, 

ekspresi wajah, sentuhan). Manusia yang memiliki kelengkapan panca indera 

lebih sering berkomunikasi secara verbal. Sedangkan penggunaan komunikasi 

                                                
1  Bambang Setyono, Terapi Wicara: Untuk Praktisi Pendidikan dan Kesehatan, (Jakarta: Buku 

Kedokteran EGC,2000), p.99-100 
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nonverbal hanya sebatas pelengkap informasi yang telah dikatakannya secara 

verbal. Misalnya, apabila seseorang itu mengatakan “tidak” dan 

menggelengkan kepalanya maka sebenarnya penggunaan isyarat nonverbal 

itu hanya sebatas mengulang dan menegaskan apa yang telah dikatakannya.
2
 

Lain halnya dengan manusia yang mengalami disfungsi pada salah satu 

pancainderanya, seperti anak tunarungu. Secara fisik, anak tunarungu 

memang tidak jauh berbeda dengan anak normal pada umumnya. Kita baru 

menyadari bahwa mereka tunarungu ketika berkomunikasi. Mereka 

cenderung tidak berbicara. Untuk itulah secara pedagogis, selain 

membutuhkan ABD mereka juga memerlukan pelayanan pendidikan dan 

bimbingan secara khusus. 

Tunarungu adalah kondisi dimana seseorang itu mengalami kerusakan 

pada organ pendengarannya. Berdasarkan kriteria International Standart 

Organization (ISO)  klasifikasi anak kehilangan pendengaran dapat 

dikelompokkan menjadi kelompok tuli (deafness) dan kelompok lemah 

pendengaran (hard of hearing).
3
 

Seseorang dikategorikan tuli (tunarungu berat) jika ia kehilangan 

kemampuan mendengar 70 dB atau lebih menurut ISO sehingga ia akan 

mengalami kesulitan untuk mengerti atau memahami pembicaraan orang lain 

walaupun dengan ataupun tanpa Alat Bantu Dengar (ABD). Sedangkan 

kategori lemah pendengaran, seseorang dikatakan lemah pendengaran jika ia 

                                                
2  Prof.Dr.Muhammad Budyatna & Dr.Leila Mona Ganiem, Teori Komunikasi Antarpribadi, 

(Jakarta:Kencana, 2011),p.115 
3  Mohammad Efendi, Pengantar Psikopedagogik Anak Berkelainan, (Jakarta : PT Bumi Aksara, 

2006),p.59 
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kehilangan kemampuan mendengar antara 35-69 dB menurut ISO sehingga 

mengalami kesulitan mendengar suara orang lain secara wajar, namun bisa 

memahami pembicaraan orang lain dengan menggunakan ABD.
4
 

Secara lahiriah mereka yang mengalami gangguan pada organ 

pendengaran yang mengakibatkan sulitnya menangkap serta mengolah bunyi-

bunyian; suara yang ada di sekitarnya. Tak hanya itu, terdapat kecenderungan 

bahwa seseorang yang mengalami tunarungu seringkali diikuti pula dengan 

tunawicara. 

Kondisi ini tampaknya sulit dihindari, karena keduanya dapat menjadi 

suatu rangkaian sebab dan akibat. Seseorang penderita tunarungu, terutama 

jika terjadi pada sebelum bahasa dan bicaranya terbentuk, dapat dipastikan 

bahwa akibat berikut yang terjadi pada diri penderita adalah kelainan bicara 

(tunawicara) namun, tidak demikian halnya seseorang penderita tunawicara, 

tidak ditemukan rangkaian langsung dengan kondisi tunarungu. Kasus – 

kasus seperti penderita stuttering (gagap) dan cluttering (kekacauan 

artikulasi) adalah contoh-contoh kelainan bicara yang kecil kemungkinannya 

berkaitan dengan kondisi ketunarunguan.
5
 

Padahal peranan bahasa, bicara, pendengaran dalam konteks komunikasi 

merupakan tiga serangkaian potensi dalam diri manusia yang mampu 

menjembatani berlangsungnya proses komunikasi. Sebab tiga unsur tersebut 

masing-masing dapat menjadi pengontrol efektif dan tidaknya sebuah 

komunikasi. Oleh karena itu kepincangan salah satu komponen komunikasi 

                                                
4  Ibid. 
5  Bandie Delphie, Pembelajaran Anak Berkebutuhan Khusus dalam setting Pendidikan Inklusi 

(Bandung: PT Refika Atama, 2006), p.75 
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tersebut berarti kehilangan kontributor besar yang dapat membantu manusia 

dalam meniti fase-fase tugas perkembangannya.
6
 

Sebelumnya, sudah ada kontroversi dengan bagaimana seharusnya 

seorang tunarungu “berbicara”. Kontroversi ini sering dikenal sebagai debat 

antara oralism-manualism,  yaitu mempertentangkan antara penggunaan 

bahasa lisan dengan penggunaan bahasa isyarat.
7
 Penggunaan bahasa isyarat 

di kalangan anak tunarungu memang menjadi satu hal yang wajar. Namun, 

bukan berarti kemampuan berkomunikasi verbal di lingkungan anak 

tunarungu itu diabaikan begitu saja. Meskipun ada anggapan bahwa berbicara 

itu bukan satu-satunya cara untuk berkomunikasi namun setidaknya dengan 

berbicara mereka bisa lebih mudah berkomunikasi dan berinteraksi dengan 

masyarakat normal pada umumnya. 

Pemerintah melalui Undang-Undang Republik Indonesia No.20 tahun 

2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Bab IV pasal 5 ayat 2, 3 dan 4 serta 

Bab VI pasal 32 ayat 1, 2, dan 3 menyatakan bahwa warga Negara yang 

memiliki kelainan fisik, emosional, intelektual dan atau sosial berhak 

memperoleh pendidikan khusus. Layanan pendidikan khusus tersebut 

diwujudkan melalui penyelenggaraan Sekolah Luar Biasa (SLB). 

Layanan pendidikan khusus ini penting karena tanpa disadari kasus 

gangguan pendengaran di Indonesia cukup memprihatinkan. “Menurut data 

yang didapat dari Departemen Kesehatan 1,5 persen dari masyarakat 

                                                
6  Mohammad Efendi, op.cit., p.72 
7 Conny R Semiawan dan Frieda Mangunsong, Keluarbiasaan Ganda (Twice Exceptionality) : 

Mengeksplorasi, Mengenal, Mengidentifikasi dan Menanganinya. (Jakarta: Kencana,2010), 

p.105-106 
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Indonesia terlahir tunarungu,” papar ketua FNKTRI (Federasi Nasional 

untuk Kesejahteraan Tunarungu Indonesia) Drs. Totok Bintoro saat ditemui 

di Gedung Optik Melawai, Salemba, Jakarta Pusat.
8
 

Kasus ini tidak bisa dipandang sebelah mata. Jika tidak ditangani dengan 

baik maka anak tunarungu akan terisolasi dengan lingkungan sekitarnya. Oleh 

sebab itu mereka membutuhkan interaksi sosial dan perasaan diterima oleh 

orang-orang terdekatnya. Kerusakan pada organ pendengaran inilah hambatan 

yang dianggap cukup besar bagi perkembangan berbahasa mereka secara 

normal, sehingga akan berpengaruh terhadap perkembangan sosial dan 

intelektualnya.
9
 

Disinilah SLB-B sebagai lembaga pendidikan untuk anak tunarungu 

memegang peranan penting. Selain sebagai agen sosialisai pertama juga 

sebagai agen pembentuk pengetahuan dan ketrampilan berbahasa dan 

berkomunikasi pada anak tunarungu wicara. 

Di Kota Malang, salah satu SLB yang menampung anak-anak 

berkebutuhan khusus adalah SLB Bhakti Luhur. Berlokasi di Jalan Raya 

Dieng no. 40 ini juga melayani pendidikan bagi anak tunarungu wicara 

dengan membina, mendidik, dan merehabilitasi mereka sehingga tercapai 

kemandirian sesuai dengan kemampuannya. Pelayanan yang diberikan, mulai 

dari jenjang pendidikan tingkat Taman Kanak-Kanak Luar Biasa (TKLB), 

Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB), Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa 

                                                
8  Diambil dari situs http://thatha-niez.blogspot.com/2010/05/abd-membantu-anak-tunarungu-

hidup.html, diakses tanggal 5 Januari 2012 
9  Bandie, op.cit.,p.104 
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(SMPLB), dan Sekolah Menengah Atas Luar Biasa (SMALB). Terletak 

dalam satu wilayah yang sama dan dibawah naungan Yayasan Bhakti Luhur. 

Yayasan Bhakti Luhur ini sendiri berdiri sejak tahun 1959. yayasan ini 

memiliki misi dan visi yang khas yakni melayani anak cacat yang miskin, 

terlantar, dan dipinggirkan karena salah satu atau beberapa sebab seperti fisik, 

psikis, mental, dan sosio-ekonomi yang menyebabkan keterbelakangan dalam 

perkembangannya. Harapannya, yayasan ini bisa menggali dan 

memberdayakan potensi para penyandang kebutuhan khusus. Agar mereka 

dengan segala kekurangannya dapat menjalani hidup apa adanya sehingga 

orang bisa menepis stigma negatif terhadap keberadaan mereka.
10

 Salah 

satunya dengan pengadaan serta pelayanan pendidikan untuk anak tunarungu 

wicara. 

Dalam pendidikan anak berkebutuhan khusus peran komunikasi juga 

sangat diperlukan. Komunikasi memang memegang peranan penting dalam 

diri individu khususnya dan dalam hidup manusia pada umumnya. Dimana 

sejumlah kebutuhan hanya dapat disampaikan lewat komunikasi. Demikian 

halnya dengan anak berkebutuhan khusus dengan segala kekurangan dan 

hambatannya. Mereka membutuhkan seseorang yang bisa membantu 

mengatasi kekurangan serta hambatan yang mereka miliki. Salah satunya 

adalah guru. 

Guru merupakan salah satu komponen terpenting dalam dunia 

pendidikan, bahkan Pendidikan Luar Biasa (PLB) sekalipun. Ruh pendidikan 

                                                
10 Diambil dari situs http://www.bhaktiluhur.org/tentang-kami/ diakses tanggal 23 Februari 2012. 
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sesungguhnya terletak dipundak guru. Bahkan, baik buruknya atau berhasil 

tidaknya pendidikan hakikatnya ada di tangan seorang guru. Sebab, sosok 

guru memiliki peranan yang strategis dalam “mengukir” peserta didik 

menjadi pandai, cerdas, terampil, bermoral dan berpengetahuan luas.
11

 

Betapa penting peran guru inilah yang membuat peneliti menjadikannya 

sebagai subyek penelitian. Tugas serta perannya dalam melatih kemampuan 

berkomunikasi anak tunarungu sangatlah penting. Berbeda halnya dengan 

guru di sekolah umum. Mereka tidak perlu bersusah payah untuk melatih 

muridnya untuk berkomunikasi secara verbal. Untuk itulah pemberian 

pendidikan kepada anak tunarungu memang tidak bisa disamakan dengan 

kebutuhan pendidikan untuk anak normal pada umumnya. Namun, bukan 

berarti anak tunarungu tidak bisa mendapatkan haknya untuk mendapatkan 

pendidikan secara layak. 

Lokasi penelitian ini berfokus kepada pelayanan pendidikan khusus SLB-

B Bhakti Luhur, yaitu di TKLB dan SDLB-B Bhakti Luhur. Alasan peneliti 

mengambil 2 lokasi sekaligus adalah karena di jenjang TK dan SD inilah 

pembekalan dasar berkomunikasi diberikan. Secara umum, sekolah ini 

menekankan pada pengembangan kemampuan senso-motorik, pengembangan 

konsep berbahasa, dan berkomunikasi baik itu berisyarat dengan SIBI
 
(Sistem 

Isyarat Bahasa Indonesia)
12

 maupun berkomunikasi secara verbal. Oleh sebab 

                                                
11 Mujtahid, Pengembangan Profesi Guru, (UIN:Malang Press,2009), p.4 
12 SIBI (Sistem Isyarat Bahasa Indonesia) yang dibakukan merupakan salah satu media yang 

membantu komunikasi sesame kaum tunarungu ataupun komunikasi kaum tunarungu di dalam 

masyarakat yang lebih luas. Wujudnya adalah tatanan yang sistematis bagi seperangkat isyarat 

jari, tangan, dan berbagai gerak untuk melambangkan kosa kata bahasa Indonesia 
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itu, pemilihan 2 lokasi sekaligus dirasa tepat karena di kedua jenjang itulah 

pembentukan awal kemampuan berkomunikasi pada anak tunarungu. 

Selain itu, berdasarkan hasil observasi peneliti mayoritas anak-anak yang 

bersekolah di SLB-B Bhakti Luhur ini mengalami ketulian tingkat berat 

(antara 71-90 dB keatas) sehingga mereka sangat membutuhkan bantuan 

khusus secara intensif, terutama dalam hal ketrampilan berkomunikasi. Selain 

itu, kekurangan tenaga pendidik dan ruang kelas membuat kelas 3 dan 4 jadi 

satu dalam 1 ruangan dengan 1 guru. Meski begitu, guru kelas tetap 

memberikan pelayanan pendidikan secara individual. Pendidikan individual 

ini memang menjadi salah satu tindakan khusus dalam mendidik anak 

berkelainan. Mengingat setiap anak memiliki tingkat kelainan yang berbeda-

beda, kemampuan yang berbeda pula sehingga pelayanan pendidikannya pun 

tidak bisa disama-ratakan. 

Seperti yang sudah dijelaskan oleh M. Mohammad Efendi, salah satu 

pendekatan atau strategi khusus dalam prinsip pendidikan anak berkelainan 

adalah prinsip layanan individual. Pelayanan individual ini dalam rangka 

mendidik anak berkelainan perlu mendapatkan porsi yang lebih besar, sebab 

setiap anak berkelainan dalam jenis dan derajat yang sama seringkali 

memiliki keunikan masalah yang berbeda antara satu dengan yang lainnya.
13

 

Bersandar pada kondisi yang anak-anak tunarungu yang memiliki 

keunikan tersendiri dalam jenis dan karakteristiknya, yang membedakan 

mereka dari  anak-anak normal pada umumnya. Keadaan inilah yang 

                                                
13 Mohammad Efendi,op.cit.,p.24 
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menuntut adanya penyesuaian cara berkomunikasi dan pemberian layanan 

pendidikan yang dibutuhkan. Untuk itulah, peneliti melakukan penelitian ini 

dan mengambil judul, “Perilaku Komunikasi Guru dalam Melatih 

Kemampuan Berkomunikasi Anak Tunarungu Wicara.” 

 

B. RUMUSAN MASALAH 

Berdasarkan paparan latar belakang di atas maka dapat diidentifikasikan 

masalah sebagai berikut : Bagaimana perilaku komunikasi guru dalam melatih 

kemampuan berkomunikasi pada anak tunarungu wicara? 

 

C. TUJUAN PENELITIAN 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan tentang perilaku 

komunikasi yang dilakukan guru dalam upayanya melatih kemampuan 

berkomunikasi pada anak tunarungu wicara di TK dan SD Luar Biasa Bhakti 

Luhur Malang. 

 

D. MANFAAT PENELITIAN 

Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat khususnya untuk 

mahasiswa jurusan Ilmu Komunikasi, perguruan tinggi Universitas 

Muhammadiyah Malang maupun lembaga Pendidikan Luar Biasa (PLB). 

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini dapat dijadikan sebagai 

berikut : 
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D.1 Manfaat Akademik 

Skripsi ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi akademisi dan peneliti 

selanjutnya yang mempelajari komunikasi antarpersonal antara guru 

dengan anak tunarungu wicara. 

D.2 Manfaat Praktis 

  Bagi Yayasan Bhakti Luhur 

Memberikan sumbangan berupa hasil laporan penelitian agar bisa 

dijadikan bahan evaluasi dalam meningkatkan perilaku komunikasi guru 

dalam melatih kemampuan berkomunikasi anak tunarungu wicara.  

 


