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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah  

 Dalam berinteraksi , manusia membutuhkan proses komunikasi supaya 

terjadi keseimbangan hidup antara satu dengan yang lainnya. Komunikasi itu 

sendiri bisa terjadi dengan diri sendiri maupun orang lain.  

Komunikasi antara orang tua dan anak adalah sebuah proses pengiriman 

pesan dimana pesan yang diterima sama dengan pesan yang dikirim. Menurut 

Pratikto (Prasetyo, 2000. Hal. 65) komunikasi orang tua dan anak adalah suatu 

proses hubungan antara orang tua (ibu dan ayah) dan anak yang merupakan 

jalinan yang mampu memberi rasa aman bagi anak melalui suatu hubungan yang 

memungkinkan keduanya untuk saling berkomunikasi sehingga adanya 

keterbukaan, percaya diri dalam menghadapi dan memecahkan masalah. Oleh 

karena itu hubungan yang terjalin dapat menimbulkan kesenangan, yang 

berpengaruh pada hubungan yang lebih baik. Di samping itu, intensitas 

komunikasi dalam keluarga adalah penting, karena dapat mempererat hubungan 

keluarga dan dapat memberikan rasa aman pada mereka, situasi demikian juga 

dapat membantu perkembangan motivasi belajarnya. 

Intensitas komunikasi merupakan tingkat kedalaman penyampaian pesan 

dari individu sebagai anggota keluarga kepada yang lainnya (Djamarah, 2004). 

Intensitas komunikasi mencakup aspek-aspek seperti : kejujuran , keterbukaan , 

pengertian, percaya yang mutlak diantara kedua belah pihak dan dukungan 

(Olson, 1992).  
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Arti komunikasi bagi  semua orangtua mungkin sama, sebagai alat bantu 

untuk  berhubungan  dengan  anak, baik secara oral, verbal, maupun bahasa tubuh. 

Kesamaan memaknai sesuatu melalui sebuah proses penyampaian suatu 

pernyataan yang dilakukan oleh  orangtua terhadap anak  adalah peristiwa 

penting, terutama dalam upaya meningkatkan hubungan emosional antara 

orangtua dengan anak. Artinya bagaimana cara orang tua dapat berkomunikasi 

dengan seefektif mungkin sehingga mampu menyampaikan sesuatu kepada anak 

tentang apa yang dirasakan, apa yang dilihat dan apa yang didengar, demikian 

juga sebaliknya dengan anak. Dalam hal ini tentunya akan lebih mudah 

disampaikan apabila di antara keduanya mempunyai kesamaan pandangan, dan 

tidak ada sesuatu yang menghalangi proses penyampaian pesan dalam 

berkomunikasi.  

Menurut psikolog Mulyadi (Kompas,2007)  orangtua perlu membentuk 

komunikasi yang efektif di antara sempitnya ruang waktu bersama keluarga. 

Komunikasi, sesungguhnya tidak hanya terbatas dalam bentuk kata-kata. 

Komunikasi, adalah ekspresi dari sebuah kesatuan yang sangat kompleks. Bahasa 

tubuh, senyuman, peluk kasih, ciuman sayang, dan kata-kata. Orangtua harus tetap 

meluangkan waktu seberapa pun juga dalam sehari untuk berkomunikasi dengan 

tatap muka, langsung atau sekadar menelepon anak. Karena itu ketika ada waktu 

bertemu dengan seluruh anggota keluarga hendaknya manfaatkan dengan 

semaksimal mungkin.  

 Lain halnya bagi keluarga yang mempunyai anak tunarungu, justru  

mengalami banyak kesukaran untuk melibatkan anak dalam keadaan  dan kejadian 

sehari-hari agar mereka mengetahui apa yang terjadi di lingkungannya. Masalah 
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utama pada anak dengan gangguan pendengaran adalah masalah komunikasi 

(Mangunsong, 2009). Dampak langsung yang dapat dilihat dari ketunarunguan 

adalah terhambatnya komunikasi verbal/lisan, baik secara ekspresif (berbicara) 

maupun reseptif (memahami pembicaraan orang lain), sehingga sulit 

berkomunikasi dengan lingkungan orang mendengar yang lazim menggunakan 

bahasa verbal sebagai alat komunikasi. Hambatan dalam berkomunikasi tersebut, 

berakibat juga pada hambatan dalam proses pendidikan dan pembelajaran anak 

tunarungu. Ketidakmampuannya untuk berkomunikasi berdampak luas, baik pada 

segi ketrampilan bahasa, membaca, menulis maupun penyesuaian sosial serta 

prestasi belajarnya. Adanya kesenjangan komunikasi antara orang tua dan anak 

tunarungu, sehingga banyak orang tua mengalami kesulitan dalam berkomunikasi 

dengan anak tunarungu. Hasil penelitian  Mark (2004) diketahui bahwa 

percakapan antara orang tua dan anak-anak tuli dirugikan karena kesenjangan 

bahasa : orangtua sering gagal untuk menjelaskan keputusan mereka dan mereka 

hanya berkomunikasi hasil akhir,  anak-anak tuli tampaknya bereaksi dengan cara 

yang sama,  mereka membatasi fokus mereka dan komunikasi dengan keinginan 

mereka sendiri. Ketika anak tunarungu berkomunikasi dengan orang tua, pesan 

yang disampaikan atau pesan yang diterima keduanya mengalami banyak kendala. 

Orang tua tidak memahami apa yang disampaikan anak baik melalui bahasa 

verbal maupun bahasa non verbal (bahasa isyarat), demikian juga anak tidak 

memahami apa yang disampaikan orang tua karena orangtua sendiri juga kurang 

memahami bagaimana cara mengucapkan dan mengisyaratkan kepada anak.  
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Pada umumnya komunikasi yang cepat dilakukan dengan menggunakan verbal 

(kata-kata/lisan) yang dapat dimengerti oleh kedua belah pihak. Apabila tidak ada 

bahasa verbal yang dapat dimengerti oleh keduanya, komunikasi masih dapat 

dilakukan dengan bahasa non-verbal (gesti, mimik dan isyarat). Komunikasi 

dengan menggunakan bahasa non-verbal atau bahasa baku dan alamiah ini 

merupakan komunikasi yang banyak digunakan oleh anak tunarungu. 

Kemampuan  untuk  menjelaskan kejadian sehari-hari menuntut banyak  

kesabaran dan kematangan dari pihak orangtua,  hal ini sering disebabkan karena 

kemiskinannya dalam bidang komunikasi. Dalam arti kesulitan untuk menjelaskan 

sesuatu yang menurut mereka penting. Seringkali kemudian muncul stres, stres 

yang ditimbulkan kesulitan untuk mendiskusikan berbagai hal. (Mangunsong, 

2009). 

 Melihat kondisi seperti ini, hal yang paling tampak adalah komunikasi 

menjadi tidak efektif.  Sesuai pendapat   Campbell, dkk (1983) yang menyatakan 

bahwa komunikasi yang efektif akan terjadi jika tujuan komunikasi itu sendiri 

dapat dicapai dengan baik. 

Pada kenyataannya dari hasil pengamatan peneliti, masih banyak di temui di 

lapangan khususnya di lingkungan SLB orangtua yang tidak dapat berkomunikasi 

dengan anak yang kondisinya mempunyai keterbatasan dalam pendengarannya . 

Salah satu hambatan yang dialami anak tunarungu  adalah  dalam kemampuan 

berbahasa. Keterbatasan yang paling tampak dalam kemampuan berbahasa pada 

anak tunarungu adalah kemampuan berkomunikasi secara lisan. Anak yang 

merasa sulit atau tidak mampu berkomunikasi dengan orang lain lebih banyak 
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berperilaku negatif dari pada anak yang mampu dan mau berkomunikasi (Hurlock, 

1998: 192).  

Secara umum, komunikasi dalam keluarga ini biasanya berbentuk 

komunikasi antar personal (face to face communication) yang pada intinya 

merupakan komunikasi langsung dimana komunikasi dapat beralih fungsi, baik 

sebagai komunikator dan komunikan. Selain itu, yang lebih penting lagi adalah 

bahwa reaksi yang diberikan masing-masing anggota keluarga, komunikasi dapat 

diperoleh langsung. Komunikasi yang terjadi dalam keluarga, terjalin antara orang 

tua dengan anak merupakan bentuk komunikasi interpersonal.  

 Komunikasi interpersonal berlangsung dalam interaksi antar pribadi seperti 

hubungan ibu dengan anak, ayah dengan anak. Melalui komunikasi interpersonal 

manusia dapat menyampaikan pesan atau informasi kepada orang lain.  

Penelitian yang dilakukan oleh Siska, Sudarjo dan Purnamaningsih (2003) 

menunjukkan bahwa  kemampuan komunikasi interpersonal akan mempengaruhi 

konsep diri  dan kepercayaan dirinya anak.  Sesuai dengan pendapat Brooks 

(dalam Rakhmat, 2004) yang menyatakan suksesnya komunikasi interpersonal 

banyak tergantung pada kualitas konsep diri seseorang,  positif atau negatif, 

karena setiap orang bertingkah laku sedapat mungkin sesuai dengan konsep 

dirinya.  

Rakhmat (2004) berpendapat, bila seseorang kurang percaya diri dan 

memandang dirinya rendah dalam masyarakat, maka dia pun akan mengalami 

hambatan saat melakukan komunikasi interpersonal dengan orang lain, dan 

bagaimana  cara seseorang menghadapi orang lain dipengaruhi oleh bagaimana ia 

memandang dirinya.  Penelitian Fitzgerald (dalam Somantri, 2006) menunjukkan 
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bahwa reaksi dan perlakuan keluarga serta lingkungan sosial disekitarnya 

merupakan salah satu sumber frustasi bagi para penyandang tuna daksa, yang 

tidak jarang justru berakibat lebih berat daripada cacat tubuh yang dialaminya. 

Keanekaragaman pengaruh perkembangan yang bersifat negatif menimbulkan 

resiko bertambah besarmya kemungkinan munculnya kesulitan dalam kemampuan 

komunikasi interpersonalnya. Sedangkan penelitian oleh Pratiwi (2008) 

menunjukkan bahwa dukungan orang tua mempengaruhi pembentukan konsep 

diri anak tuna daksa dan nantinya akan mempengaruhi dalam komunikasi 

interpersonalnya.  

Melihat kenyataan ini , peneliti berpendapat  bahwa komunikasi sangat 

diperlukan untuk membentuk konsep diri positif pada diri anak khususnya bagi 

anak-anak yang berkebutuhan khusus, demikian juga dengan anak tunarungu. 

Untuk itu bagi orang tua yang mempunyai anak tunarungu sangat membutuhkan 

kemampuan berkomunikasi yang sesuai dengan keadaan anak, sesuai dengan 

perkembangan bahasa, kebutuhan dan kemampuan anak, dengan tujuan untuk 

menciptakan hubungan emosional yang baik serta menumbuhkan konsep diri anak 

tunarungu.  

Dari hasil penelitian (dalam Hernawati , 2007) menunjukkan bahwa anak-

anak tunarungu  telah mengambil pengajaran bahasa isyarat di sekolah, tetapi 

mereka tidak dapat berbagi dengan orang tua mereka karena orang tua mereka 

tidak tahu tanda-tanda untuk berkomunikasi. Penelitian ini mengungkapkan 

bahwa praktek bahasa isyarat (pelatihan komunikasi ) dari orang tua dapat 

menghilangkan hambatan komunikasi. Kenyataan ini menunjukkan bahwa untuk 

mampu berkomunikasi dengan anak tunarungu sehingga dapat mencapai suatu 
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hubungan emosional antara orang tua dan anak sebagaimana mestinya, orang tua 

membutuhkan pelatihan cara berkomunikasi, dalam hal ini komunikasi isyarat 

sesuai yang telah diberikan dalam pembelajaran bahasa di SLB. 

Dari pengalaman peneliti sebagai tenaga pendidik di SLB Tunarungu, 

selama ini bentuk peran aktif atau keterlibatan orang tua dalam bidang pendidikan 

anak tunarungu masih sebatas dalam bidang akademik, misalnya dalam hal 

pengambilan rapor dan kenaikan kelas. Sedangkan dalam hal mengupayakan agar 

anak tunarungu dapat berkomunikasi dengan mengoptimalkan sisa pendengaran 

yang masih dimiliki justru kurang mendapat  perhatian dari orang tua.  

Sekarang ini mulai munculnya kesadaran dari beberapa perusahaan untuk 

mengembangkan komunikasi bagi anak tunarungu, salah satu diantaranya adalah 

PT Telekomunikasi Indonesia yang meluncurkan sebuah aplikasi dan portal yang 

akan membantu masyarakat, khususnya para guru Sekolah Luar Biasa (SLB) 

Tunarungu dan orang tua, dalam proses pembelajaran bahasa bagi anak 

berkebutuhan khusus dalam hal pendengaran di Indonesia. Peluncuran aplikasi 

dan portal i-CHAT adalah tersedianya media bagi komunitas Tunarungu di 

Indonesia untuk berinteraksi, saling berbagi ilmu dan pengetahuan, dan metode 

pembelajaran bahasa, sehingga mereka yang berkebutuhan khusus dalam hal 

pendengaran ini mampu berkomunikasi, bersosialisasi, tumbuh dan berkembang 

sebagaimana layaknya orang normal.( http://www.telkomjatim.com). 

Penelitian Harrigan (2009) melihat bahwa ada  upaya orang tua ikut  

terlibat dalam pelatihan untuk meningkatkan keahlian berkomunikasi dengan anak 

tunarungu yang menggunakan alat bantu mendengar (ABM). Demikian juga dari 

hasil penelitian  Masitoh (2000)  menunjukkan bahwa keterlibatan orang tua anak 
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tunarungu belajar SIBI didorong oleh faktor kesadaran untuk dapat berkomunikasi 

dan berinteraksi dengan anaknya, dan dengan menggunakan pembelajaran SIBI 

memberikan dampak positif terhadap keberhasilan pembelajaran baik kognitif 

maupun psikomotor.  Artinya dalam pembelajaran berbahasa untuk anak 

tunarungu terutama dalam kemampuan berkomunikasi dengan menggunakan 

Sistem Isyarat Bahasa Indonesia, orang tua juga perlu dilibatkan, perlu 

mendapatkan pengetahuan, pemahaman dan ketrampilan cara penggunaan  Sistem 

Isyarat Bahasa Indonesia ini, sehingga orang tua dapat benar-benar berperan 

membantu anak untuk meningkatkan kosa kata /perbendaharaan katanya, 

bermanfaat untuk berkomunikasi seefektif mungkin dengan anak tunarungu.  

Untuk itulah  dalam proses pembelajaran di Sekolah Luar Biasa Tunarungu 

lebih menekankan pada pembelajaran wicara dengan terapi wicara, bina persepsi 

bunyi dan irama (BPBI) serta pembelajaran SIBI (Sistem Isyarat Bahasa 

Indonesia).  Salah satu tujuan dari bentuk pembelajaran ini adalah mengupayakan  

seoptimal mungkin  anak tunarungu mampu berkomunikasi dengan jelas (mampu 

menyampaikan pesan dan mampu menangkap pesan dari orang lain). Sama halnya 

dengan anak tunarungu yang masih mempunyai sisa pendengaran 

mengembangkan kemampuan memperoleh bahasa  dapat di bantu dengan 

menggunakan alat Bantu Dengar (ABD).  

Menurut pandangan peneliti, pembelajaran Sistem Isyarat Bahasa Indonesia 

(SIBI) ini merupakan bagian dari proses pembelajaran berbahasa anak tunarungu, 

karena  1) penggunaan Sistim Isyarat Bahasa Indonesia (SIBI) ini tetap 

menekankan pada aspek kemampuan bahasa verbal anak ketika berkomunikasi, 2) 

bentukan isyarat jari ketika berkomunikasi dengan Sistim Isyarat Bahasa 
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Indonesia (SIBI) dapat dilihat oleh indera penglihatan, sebagai pengganti dari 

hilang / berkurangnya fungsi pendengaran. Oleh karena itu Sistim Isyarat Bahasa 

Indonesia (SIBI) ini sangat membantu anak untuk meningkatkan kosa kata,  

dengan meningkatnya kosa kata anak mampu berkomunikasi, dan apabila 

program dan pembelajaran yang diberikan di Sekolah Luar Biasa Tunarungu 

dapat berkesinambungan dengan program pendampingan orang tua di rumah, 

diharapkan ada peningkatan kosa kata yang dimiliki anak tunarungu maka 

komunikasi diantara keduanya pun dapat terjalin. 

Pada penelitian sebelumnya yang diteliti oleh Masitoh (2000) menunjukkan 

adanya proses pendampingan yang dilakukan oleh orang tua ketika anaknya 

belajar berkomunikasi dengan Sistim Isyarat Bahasa Indonesia (SIBI), maka 

dalam penelitian peneliti ingin mengetahui bagaimanakah pengaruh Pelatihan 

Sistim Isyarat Isyarat Bahasa Indonesia (SIBI) yang diberikan kepada orang tua 

siswa tunarungu untuk meningkatkan kemampuan komunikasinya.  

 

B. Rumusan Masalah 

1. Bagaimanakah tingkat kemampuan komunikasi orang tua pada anak tunarungu 

sebelum diberi pelatihan Sistim Isyarat Bahasa Indonesia (SIBI) di SDLB-B 

YPTB Malang . 

2. Bagaimanakah tingkat kemampuan komunikasi orang tua pada anak tunarungu 

sesudah diberi pelatihan Sistim Isyarat Bahasa Indonesia (SIBI) di SDLB-B 

YPTB Malang . 
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3.  Apakah terdapat pengaruh pelatihan Sistem Isyarat Bahasa Indonesia   (SIBI) 

terhadap komunikasi orang tua dengan anak tunarungu di SDLB-B YPTB 

Malang . 

C. Pembatasan Masalah 

 Pembatasan masalah perlu dilakukan karena adanya keterbatasan yang 

dimiliki peneliti, khususnya waktu, tenaga, kemampuan teoritik yang relevan 

dengan penelitian, sehingga diharapkan penelitian dapat dilakukan lebih terfokus 

dan mendalam. 

 Pembatasan masalah penelitian dapat peneliti lakukan berhubungan 

dengan fokus penelitian (variabel-variabel yang diteliti), pendekatan penelitian, 

tempat penelitian, subjek, instrumen dan hasil penelitian. 

Adapun pembatasan masalah dalam penelitian ini adalah : 

1. Penelitian ini difokuskan untuk melihat pengaruh penggunaan Sistim Isyarat 

Bahasa Indonesia (SIBI) terhadap peningkatan komunikasi orang tua dengan 

anak tunarungu di SDLB-B YPTB Malang. 

2. Penelitian ini merupakan penelitian eksperimen dengan menyusun modul 

Sistim Isyarat Bahasa Indonesia (SIBI)  dan penyusunan skala komunikasi 

orang tua dengan anak tunarungu. 

3. Sampel penelitian terdiri dari orang tua siswa kelas I sampai kelas VI di 

SDLB-B YPTB Malang. 

4. Hasil penelitian tidak dapat digeneralisasikan kepada populasi yang tidak 

mempunyai ciri-ciri yang sama dengan populasi penelitian ini. 
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D. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk : 

1. Mengetahui bagaimana tingkat kemampuan komunikasi orang tua pada 

anak tunarungu sebelum diberi pelatihan Sistim Isyarat Bahasa Indonesia 

(SIBI) di SDLB – B YPTB Malang. 

2.   Mengetahui bagaimana tingkat kemampuan komunikasi orang tua pada 

anak tunarungu sesudah diberi pelatihan Sistim Isyarat Bahasa Indonesia 

(SIBI) di SDLB – B YPTB Malang. 

3.   Mengetahui pengaruh pelatihan Sistem Isyarat Bahasa Indonesia (SIBI)  

bagi orang tua  terhadap peningkatkan komunikasi pada anak tunarungu 

di SDLB-B YPTB Malang. 

 

E. Manfaat Penelitian 

 Hasil penelitian ini diharapkan memberikan sejumlah manfaat, antara lain: 

1.  Secara teoritis. 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan bidang 

pengembangan bahasa  dan komunikasi,  khususnya dalam bidang 

peningkatan kosa kata anak tunarungu melalui kegiatan penelitian. 

2.  Secara praktis diharapkan orang tua dapat  berperan dan terlibat dalam pola 

pembelajaran yang berkesinambungan yang dilaksanakan di sekolah, 

terutama dalam upaya meningkatkan kosa kata melalui Sistem Isyarat Bahasa 

Indonesia. 
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F. Penelitian Terdahulu 

1. Bellugi (1990) menemukan bahwa belajar bahasa isyarat sejak usia dini 

dapat meningkatkan keterampilan visualspatia. 

2.        Emmorey (1993) yang menemukan bahwa tunarungu dewasa yang belajar 

isyarat memiliki imajinasi visual lebih baik dari pada orang dewasa yang 

awas dan mendengar, dan terdapat bukti yang cukup untuk menjelaskan 

bahwa ketunarunguan dapat mempengaruhi persepsi, sebagai konsekuensi 

dari tidak bisa mendengar dan hasil belajar bahasa isyarat sebagai hasil 

belajar bahasa yang bersifat visual-spatial. 

3.  Dr. Verena Krausneker (2008) perlu mengambil langkah-langkah untuk  

mempromosikan dan mendukung bidang penelitian, penggunaan, 

pengajaran dan pembelajaran bahasa isyarat nasional dari setiap Negara. 

4.  Carolien Rieffe (2006) Keterbatasan bahasa sebagai dampak dari 

ketunarunguan, anak menjadi sulit untuk ; 1) menyampaikan apa yang 

dirasakan, yang dipikirkan dan apa yang dilihat 2) kurang mampu 

menjelaskan  emosi (kemarahan) yang dirasakan, kurang mampu untuk 

memahami penyebab munculnya emosi. Dan dampaknya anak tunarungu 

kurang mempunyai rasa empati dengan orang lain. 

 


