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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Melalui komunikasi seseorang dapat berinteraksi dan menjalin hubungan 

baik dengan lingkungan, baik keluarga, teman, dan masyarakat disekitarnya. 

Komunikasi sendiri merupakan proses pertukan informasi dari komunikator 

terhadap komunikan. Dengan komunikasi kita dapat mengetahui isi pesan atau 

informasi yang diberikan kepada komunikator terhadap komunikan. Menurut 

Scheidel dalam Mulyana (2008:4) mengemukakan bahwa kita berkomunikasi 

untuk menyatakan serta mendukung identitas diri, agar terbangun kontak sosial 

dengan orang di sekitar kita, dan untuk mempengaruhi orang lain untuk merasa, 

berpikir, atau berperilaku seperti yang kita inginkan. Dengan kata lain adanya 

komunikasi membuat orang lain dapat mengenali diri kita dan mengerti apa yang 

kita inginkan. 

Komunikasi dibagi menjadi beberapa macam, di antaranya adalah 

komunikasi yang terjadi antara individu dengan individu, individu dengan 

kelompok, maupun kelompok dengan kelompok. Menurut Redding dan Sanbon 

dalam buku Komunikasi Organisasi (Masmuh 2010:5) mengatakan bahwa 

komunikasi kelompok atau yang biasa disebut dengan komunikasi organisasi 

merupakan pengiriman dan penerimaan informasi dalam organisasi yang 

kompleks. Sehingga dengan adanya pengiriman dan penerimaan informasi, 

sebuah organisasi atau kelompok  mampu berjalan dengan semestinya. Agar 
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komunikasi tersebut berjalan dengan semestinya dibutuhkan suatu komunikasi 

yang efektif. Menurut Griffith ke efektivitasan komunikasi akan sangat 

menentukan kesuksesan organisasi baik dalam jangka pendek maupun jangka 

panjang (Nurrohim dan Anatan 2009:7).  

Proses komunikasi dalam bentuk formal maupun informal sangat penting 

dalam sebuah organisasi atau kelompok. Adanya pertukaran pesan di dalam 

kelompok diharapkan terjadi suatu timbal balik untuk mencapai tujuan yang di 

inginkan. Jika komunikasi di dalam kelompok tidak berjalan dengan lancar dan 

terganggu, maka kelompok tersebut tidak berjalan dengan baik. Hal tersebut 

menjadi tantangan karena sebuah kelompok secara tidak langsung dituntut untuk 

dapat menyampaikan informasi kepada seluruh bagian anggota dan bagaimana 

menerima informasi dari seluruh kelompok dengan baik. Proses penyampaian 

sebuah pesan inilah yang berhubungan dengan aliran informasi (Masmuh, 

2010:54). Proses penyampaian pesan tersebut dapat berupa komunikasi dengan 

diri sendiri, komunikasi antarpribadi yang dilakukan secara tatap muka, 

komunikasi kelompok, komunikasi massa.  

Di kota Malang, terdapat sebuah komunitas yang bergerak di bidang sosial 

terkait kepedulian pada orang-orang yang berkebutuhan khusus dalam hal 

pendengaran. Komunitas itu dikenal dengan nama Akar Tuli Malang (Aksi Arek 

Tuli Malang). Akar Tuli Malang berbeda dengan komunitas lain pada umumnya 

karena mereka berisi sekelompok orang tuli. Tuli sendiri merupakan suatu ke 

adaan seseorang kehilangan pendengarannya sehingga tidak dapat menangkap 

rangsangan, terutama pada indera pendengarannya. Komunitas ini di bentuk oleh 
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mahasiswa tuli Universitas Brawijaya Malang pada tanggal 13 September 2013 

dan berjalan hingga saat ini. Jumlah anggotanya mencapai 60 orang yang terdiri 

dari kalangan mahasiswa, pelajar, hingga pekerja. Komunitas ini menjadi sebuah 

organisasi formal penyandang disabilitas yang terbentuk atas dasar kepedulian 

terhadap penyandang tuli di Malang, karena banyak anak-anak disabilitas 

pendengaran selama ini kurang terwadahi, bahkan tidak sedikit pula yang masih 

mendapatkan diskriminasi dalam banyak hal. Menurut ketua Akar Tuli, Angelius 

Wahyu Utomo mengungkapkan bahwa masih banyak yang menganggap 

penyandang disabilitas merupakan sekumpulan orang aneh padahal mereka 

memiliki hidup yang normal dan memiliki budaya serta bahasa sendiri.  

Berdasarkan UU No. 4 Tahun 1997 tentang penyandang cacat, disebutkan bahwa 

disabilitas/kecacatan adalah setiap orang yang mempunyai kelainan fisik dan / atau mental 

yang dapat mengganggu atau merupakan rintangan dan hambatan untuk melakukan 

kehidupan secara selayaknya. Oleh sebab itu, banyak yang beranggapan bahwa teman tuli 

dianggap kurang mudah bergaul dan anti sosial. Sebenarnya teman tuli hanya kesulitan 

dalam berkomunikasi dan sebagaian besar dari masyarakat tidak mengetahui cara 

berkomunikasi dengan penyandang tuli atau mengenal bahasa isyarat, maka dari itu 

komunitas tersebut di bentuk. Penyandang tuli berkomunikasi menggunakanan bahasa 

isyarat atau nonverbal. Komunikasi nonverbal merupakan hal penting bagi penyandang 

tuli. Melalui bahasa isyarat para penyandang tuli dapat melakukan komunikasi dengan 

orang lain. Berbeda dengan komunikasi verbal yang dilakukan oleh masyarakat pada 

umumnya (orang normal), para penyandang tuli lebih mengutamakan indera penglihatan 

daripada indera pendengaran, sehingga mereka harus belajar menggunakan bahasa isyarat 

atau komunikasi nonverbal dalam kehidupan sehari-hari.  
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Solidaritas sangat dibutuhkan dalam sebuah kelompok untuk dapat 

menjalin hubungan kerjasama yang baik dalam mempertahankan suatu komunitas. 

Membentuk solidaritas di dalam kelompok menjadi tanggung jawab setiap 

individu anggota karena salah satu faktor suksesnya sebuah kelompok juga 

ditentukan dengan adanya rasa solidaritas. Menurut Durkheim solidaritas 

menunjuk pada satu keadaan hubungan antara individu dan atau kelompok yang 

didasari oleh perasaan moral dan kepercayaan yang dianut bersama kemudian 

diperkuat oleh pengalaman emosional bersama (Johnson 1988:181). Untuk itu 

sangatlah penting sebuah solidaritas didalam kelompok karena dengan rasa 

adanya rasa emosional tersebut sebuah organisasi atau kelompok semakin 

memiliki rasa kesetiakawanan dan kepedulian antara individu. 

Berdasarkan observasi pra penelitian pada tanggal 25 Mei 2017 di Malang. 

Peneliti menemukan beberapa masalah di dalam komunitas Akar Tuli. 

Permasalahan pertama banyak dari anggota komunitas ini yang tidak hadir dalam 

kegiatan atau acara yang diadakan oleh komunitas tersebut karena berbagai alasan 

dan tidak banyak juga yang merespon ketika pengurus memberikan informasinya 

melalui chat di grup. Sebab dari permasalahan ini banyaknya anggota yang tidak 

hadir biasanya di karenakan setiap anggota memiliki kesibukan atau kepentingan 

yang berbeda, misalnya sibuk bekerja, menyelesaikan tugas kuliah, dan lain-lain. 

Permasalahan kedua yang sering terjadi adalah pada saat anggota berkumpul 

terdapat beberapa dari mereka yang masih saja berkelompok-kelompok sehingga 

tidak dapat berbaur satu dengan yang lain. Akibat yang ditimbulkan dari perilaku 

tersebut adalah munculnya sikap egois dari anggota.  
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Penyelasaian terhadap permasalahan-permasalahan yang muncul pada 

komunitas ini tentunya tidak semudah pada komunitas lainnya. Keterbatasan dalam 

berkomunikasi tiap anggota menjadi faktor yang mengahambat penyelesaian. 

Disamping itu diketahui bahwa penyandang disabilitas cendenrung memiliki emosi 

yang tidak stabil. Menurut Somantri (2006:100) penyandang tuli miskin dalam 

kosakata, sulit memahami kata-kata abstrak, sulit mengartikan kata-kata yang 

mengandung kiasan, adanya gangguan bicara, maka hal-hal tersebut merupakan 

masalah pokok bagi penyandang tuli. Selain itu Somatri menambahkan bahwa 

keterbatasan dalam menyampaikan pesan anak tuli juga memiliki emosi  yang tidak 

stabil. Penelitian yang dilakukan oleh  Risal (2013) dalam Hubungan Aktivitas Fisik 

Terhadap Stabilitas Emosi Anak Tunarungu (studi pada siswa tingkat SMP di SLB 

Gedangan Sidoarjo) menyatakan bahwa anak yang terlahir tunarungu cenderung 

memiliki emosi yang tidak stabil dan tumbuh sebagai anak yang kurang memiliki rasa 

percaya diri.  Hal  ini  sangat  banyak  terjadi  dan disebabkan karena banyak hal yaitu :   

anak tidak mampu menerima dan bersahabat dengan kekurangan yang ada didalam 

dirinya, sehingga tumbuh menjadi anak yang penuh dengan kemarahan. Sebab lain 

adalah kurang adanya penerimaan dilingkungan sekitarnya. 

Atas dasar itulah peneliti tertarik mengangkat judul Bentuk Komunikasi 

Anggota Tuli dalam Membangun Solidaritas Kelompok (Studi pada Komunitas Akar 

Tuli Malang) guna memahami bagaiamana anggota kelompok tuli menyelesaikan 

permasalahan-permasalahan mereka melalui komunikasi antar sesame anggota tuli. 
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1.2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, hal yang ingin di teliti adalah : 

Bagaimana Bentuk komunikasi Anggota tuli dalam membangun 

solidaritas kelompok pada komunitas Akar Tuli Malang? 

1.3. Tujuan penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah penelitian, maka tujuan penelitian ini 

adalah untuk memahami bentuk komunikasi anggota tuli dalam membangun 

solidaritas kelompok dalam komunitas Akar Tuli Malang. 

1.4. Manfaat Penelitian 

1.4.1. Manfaat Akademis 

1. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan tambahan ilmu

pengetahuan tentang bentuk komunikasi dalam komunitas dalam

membangun solidaritas kelompok.

2. Penelitian ini dapat menjadi dasar untuk penelitian sejenis selanjutnya.

3. Penelitian ini sebagai sumbangan pengetahuan di Universitas

Muhammadiyah Malang mengenai bentuk komunikasi penyandang

disabilitas dalam membangun solidaritas.

1.4.2 Manfaat Praktis 

1. Hasil penelitian ini dapat memberikan pemahaman yang lebih dalam pada

masyarakat mengenai masalah bentuk komunikasi dalam komunitas Akar Tuli.

2. Penelitian ini juga di harapkan dapat menjadi bahan masukan kepada

pembaca untuk membangun solidaritas dalam komunitas.


