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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Komunikasi merupakan suatu aktifitas yang sangat penting bagi kehidupan manusia 

dalam tatanan sosial, karena pada dasarnya manusia adalah makhluk sosial yang 

membutuhkan orang lain untuk mempertahankan hidupnya. Hubungan antar manusia 

tercipta melalui proses komunikasi, baik yang bersifat verbal (bahasa) maupun non verbal 

(simbol, gambar, atau media komunikasi lainnya). Kedua sifat komunikasi ini dapat 

diterapkan secara optimal oleh manusia normal. Namun berbeda dengan manusia 

berkebutuhan khusus, dalam hal ini pada anak tuna rungu. Bagi mereka, komunikasi non 

verbal seperti tulisan dan simbol akan sangat membantu dalam proses hubungan dengan 

sesama, mengingat kesulitan yang mereka miliki dalam komunikasi verbal. 

Dalam prosesnya, aktifitas komunikasi dapat terlaksana jika terdapat dua unsur 

penting yakni komunikator (orang yang menyampaikan pesan atau informasi) dan 

komunikan (orang yang menerima pesan atau informasi). Komunikasi pada dasarnya 

adalah proses penyampaian atau pengiriman pesan berupa pikiran dan perasaan oleh 

seseorang (komunikator), dengan berbagai tujuan seperti mengubah sikap, pendapat dan 

perilaku, baik secara langsung atau tidak, dan yang terpenting dalam proses penyampaian 

tersebut adalah pesan itu harus jelas, agar tidak terjadi kesalahpahaman (Effendy, 2005). 

Salah satu jenis komunikasi dengan frekuensi penggunaan yang cukup tinggi adalah 

komunikasi interpersonal atau biasa disebut komunikasi antarpribadi, yang merupakan 

komunikasi antara dua orang atau sekelompok kecil orang. Dalam pengertian lain, 
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komunikasi antarpribadi yaitu proses pengiriman pesan dari seseorang dan diterima oleh 

seseorang lainnya dengan efek atau umpan balik yang langsung (Liliweri, 2015). Liliweri 

juga menambahkan, pada hakikatnya komunikasi antarpribadi adalah komunikasi antara 

seorang komunikator dengan komunikan yang dianggap paling efektif untuk mengubah 

sikap, pendapat, dan perilaku manusia. Suatu kesimpulan yang bisa terlihat dari berbagai 

penelitian terdahulu menunjukkan bahwa komunikasi antarpribadi mempunyai hubungan 

erat dengan sikap dan perilaku manusia. 

Komunikasi interpersonal atau individu adalah jenis komunikasi yang secara umum 

digunakan dalam keluarga, di mana kondisi ini berlangsung dalam sebuah interaksi pribadi, 

seperti di antara suami dan istri, ayah terhadap anak, ibu kepada anak, serta anak dengan 

anak. Dalam hal ini komunikasi keluarga berlangsung dengan adanya timbal balik dan 

dilakukan secara simultan. Sebuah hubungan dalam keluarga akan berfungsi optimal bila di 

dalamnya terdapat pola komunikasi terbuka, sikap saling menerima, mendukung, rasa aman 

dan nyaman, serta memiliki kehidupan spiritual yang terjaga (Kriswanto, 2005). Oleh 

karena itu, komunikasi dalam keluarga diharapkan dapat secara efektif untuk membangun 

suasana keluarga, karakter anak, serta penguatan hubungan pasangan antara ayah dan ibu. 

Komunikasi disebut efektif apabila komunikan mampu menginterpretasikan pesan 

yang diterimanya sebagaimana dimaksudkan oleh komunikator. Kenyataannya, seringkali 

terjadi kegagalan dalam pemahaman pesan. Yang menjadi sumber utama kesalahpahaman 

dalam komunikasi adalah cara penerima menangkap makna suatu pesan, yang berbeda dari 

makna seperti dimaksud pengirim, karena pengirim gagal mengkomunikasikan maksudnya 

dengan tepat (Supratiknya, 1995). 
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Kesalahan dalam memaknai pesan tersebut juga menjadi hambatan utama dalam 

sebuah proses komunikasi pada individu dengan kebutuhan khusus. Anak berkebutuhan 

khusus seperti tunarungu mengalami hambatan dalam proses bicara dan bahasanya yang 

disebabkan oleh kelainan pendengaran. Sebagai akibat dari terhambatnya perkembangan 

bicara dan bahasa, anak tunarungu akan mengalami keterlambatan dan kesulitan dalam hal-

hal yang berhubungan dengan komunikasi. 

Tunarungu sendiri dapat dipahami sebagai kendala dalam hal pendengaran, baik 

secara permanen maupun tidak. Klasifikasi tunarungu dibedakan berdasarkan tingkat 

gangguan pendengaran, diantaranya adalah sangat ringan hingga gangguan terberat atau 

gangguan pendengaran ekstrem atau tuli. Karena memiliki keterbatasan dalam 

pendengaran, individu tunarungu juga memiliki hambatan dalam berbicara sehingga 

mereka dapat disebut tunawicara. Hal ini menyebabkan mereka harus berkomunikasi 

dengan orang lain menggunakan bahasa isyarat dan abjad jari yang konvensional, dan telah 

dipatenkan secara internasional. 

Individu dengan tunarungu cenderung kesulitan dalam memahami konsep dari 

sesuatu yang abstrak. Hal ini mengakibatkan keterbatasan dalam penerimaan informasi 

yang disampaikan oleh lawan bicaranya. Selain itu, masalah terbesar yang diakibatkan oleh 

hilang atau kurangnya pendengaran adalah terhambatnya komunikasi dengan lingkungan. 

Seorang penderita tunarungu sejak lahir akan sulit mengembangkan kemampuan berbahasa 

secara spontan, sehingga dalam usaha untuk bermasyarakat akan timbul berbagai 

permasalahan dari banyak aspek, seperti sosial, emosional, dan mental. 

Penelitian mengenai hal ini menjadi sangat penting, karena pola komunikasi 

tunarungu tentu berbeda dengan cara komunikasi manusia normal pada umumnya, di mana 



4 
 

mereka menggunakan bahasa isyarat atau non verbal sebagai bahasa dalam interaksi sehari-

hari. Ini disebabkan penyandang tunarungu sangat sulit berkomunikasi dan melakukan 

feedback, terlebih untuk memahami isi dan maksud dari pembicara atau komunikator. Di 

samping itu, penyandang tunarungu juga sangat sulit dalam mempersepsikan konseptual 

bahasa yang disampaikan oleh orang lain. 

Dengan demikian, upaya untuk mengetahui pola komunikasi penyandang tunarungu 

yang menggunakan komunikasi non verbal dan isyarat tertentu dalam berkomunikasi 

menjadi sangat berguna. Hal ini bertujuan memudahkan penyandang dalam berkomunikasi 

dan memahami pesan. Keberadaan sebuah pola komunikasi tertentu diharapkan mampu 

memberikan kemudahan, dalam penyampaian pikiran dan perasaan penyandang tunarungu, 

serta penerimaan bagi lawan komunikasi mereka. Pada konteks ini, peneliti bermaksud 

untuk mengetahui pola komunikasi yang terjalin pada orang tua yang memiliki anak 

kebutuhan khusus yakni tunarungu. 

Dalam penelitian ini, peneliti memilih Orang Tua dari Anak-anak anggota komunitas 

Akar Tuli yang berdomisili di Malang sebagai objek, karena pada komunitas ini peneliti 

melihat fenomena bagaimana komunikasi orang tua yang dilakukan terhadap anak, 

khususnya anak tunarungu. Faktanya, sebagian orang tua masih belum memahami 

bagaimana cara berkomunikasi yang baik kepada anak-anak mereka yang mengalami 

keterbatasan fisik. Menurut pengamatan awal yang dilakukan peneliti, kebanyakan dari 

orang tua memperlakukan anak tunarungu seperti halnya anak-anak normal lainnya. Bagi 

mereka, tidak ada perbedaan dalam cara berkomunikasi antara anak tunarungu dengan anak 

normal, meskipun beberapa menggunakan bahasa isyarat dengan maksud agar anak tidak 

mengalami kesenjangan diri dalam keluarganya. Beberapa dari orang tua yang dijumpai 
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sudah mampu menerima keterbatasan anak-anak mereka, sebagai dorongan untuk 

memberikan motivasi yang bersifat membangun. 

Dari uraian yang telah disampaikan di atas, penulis tertarik untuk meneliti orang tua 

yang memiliki anak yang berkebutuhan khusus (tunarungu), dengan tujuan untuk 

mengetahui bagaimana “Pola Komunikasi Orang Tua dengan Anak Berkebutuhan 

Khusus”. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan sebelumnya, maka dapat 

dirumuskan masalah yang hendak dikaji lebih mendalam oleh peneliti adalah: “Bagaimana 

Pola Komunikasi Orang Tua dengan Anak Tunarungu, pada Anggota Komunitas Akar Tuli 

di Kota Malang”. 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Dari isi rumusan masalah yang telah dikemukakan, bisa disimpulkan tujuan 

penelitian yaitu “Untuk mengetahui pola komunikasi orang tua dengan anak tunarungu, 

pada anggota Komunitas Akar Tuli di Kota Malang”. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Terkait dengan rumusan masalah dan tujuan penelitian yang ingin dicapai dalam 

proses penelitian ini, peneliti juga berharap agar nantinya penelitian ini dapat memiliki 

sejumlah manfaat, antara lain: 
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1. Secara Akademis 

Secara ilmu pengetahuan, penelitian ini diharapkan mampu memperkaya dan 

menambah sumber bacaan di lingkungan Ilmu Komunikasi. Secara khusus, 

penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan bagi penelitian tentang 

pola-pola komunikasi yang ada di masyarakat, terutama yang berkaitan dengan 

proses komunikasi dengan penggunaan bahasa verbal dan non verbal. 

2. Secara Praktis 

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan 

pengetahuan bagi para orang tua yang memiliki anak penyandang tunarungu. 

Lebih khusus, melalui penelitian ini diharapkan semakin membuka jalur 

komunikasi antara penyandang tunarungu dengan non tunarungu (normal), 

sehingga memperluas dan mempermudah proses komunikasi diantara kedua pihak. 


