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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1.  Bentuk Komunikasi 

Komunikasi mengenal beberapa bentuk yaitu komunikasi dengan diri 

sendiri, komunikasi antarpribadi, komunikasi kelompok, dan komunikasi massa. 

Bentuk tersebut disesuaikan oleh teks dan konteks. 

Joseph A.Devito dalam buku Nurudin (2014:28) Sistem Komunikasi 

Indonesia membagi bentuk komunikasi menjadi empat, yaitu komunikasi 

antarpribadi, komunikasi kelompok kecil, komunikasi publik, dan komunikasi massa. 

a. Komunikasi dengan diri sendiri 

Menurut Hafied Changara (Nurudin 2014:30) proses komunikasi dengan diri 

sendiri terjadi karena seseorang menginterpretasikan sebuah objek dan 

dipikirannya. Objek tersebut dapat berupa benda, informasi, alam, peristiwa, 

pengalaman, atau fakta yang dianggap berarti bagi manusia tersebut. Oleh karena 

itu setiap orang tidak sama dalam memberi interpretasi dan kepekaan diri. 

b. Komunikasi Antarpribadi 

Komunikasi Antarpribadi merupakan proses komunikasi yang di lakukan 

secara tatap muka antara dua orang atau lebih. Devito (1997-251) 

menjelaskan komunikasi antarpribadi dilihat dari komponennya yaitu 

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.  Menurut Hartley komunikasi 
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antarpribadi adalah prosedur yang mebuat dua orang bertukar infromasi, perasaan 

yang di sampaikan melalui pesan verbal dan nonverbal (Liliweri 2015:26). Jadi 

dapat disimpulkan bahwa Komunikasi Antarpribadi adalah komunikasi antara 

orang-orang secara tatap muka, yang memungkinkan setiap pesertanya menangkap 

reaksi orang lain secara langsung, secara verbal ataupun nonverbal, dari yang tidak 

hanya mementingkan tentang “apa” diucapkan, yaitu, bahasa yang digunkana, tapi 

‘bagaimana’ cara bahasa itu di ucapkan, misal pesan nonverbal yang dikirim, seperti 

nada suara dan ekspresi wajah. Menurut sifatnya, komunikasi antarpribadi 

dibedakan menjadi dua, yaitu komunikasi diadik (dyadic communication) dan 

komunikasi kelompok kecil (small group communication).  

Komunikasi diadik merupakan komunikasi yang berlangsung antara dua 

orang dengan cara situasi tatap muka yang dilakukan melalui tiga bentuk 

percakapan, wawancara, dan dialog. Adapun komunikasi kelompok kecil 

adalah komunikasi yang berlangsung tiga orang atau lebih secara tatap muka, 

dimana setiap anggotanya dapat berinteraksi satu sama lain. Sebagai 

komunikasi tatap muka, tujuan dari komunikasi antarpribadi (Nurudin 

2014:31), yaitu untuk mengenal diri sendiri dan orang lain, mengetahui dunia 

luar, menciptakan dan memelihara hubungan menjadi bermakna, mengubah 

sikap dan perilaku, untuk bermain dan mencari hiburan, membantu orang 

lain. Selain itu komunikasi antarpribadi menurut Liliweri (2015:98) juga 

memiliki beberapa fungsi yaitu : 

1. Untuk menghindari konflik. Dalam membangun kesopanan sering dapat 

digunakan untuk menghindari atau mengurangi konflik karena dengan 



9 
 

bersikap sopan kita menunjukkan rasa hormat kita kepada orang lain, dan 

di saat yang sama kita juga mengurangi rasa permusuhan atau mengurangi 

rasa jengkel terhadap orang lain.  

2. Memastikan interaksi yang kooperatif. Interaksi sosial yang bersifat 

kooperatif ditandai oleh dominasi emosi dan empati. Sikap berempati 

dengan seseorang memungkinkan anda untuk berkompromi dan membuat 

anda dapat bekerja sama dengan orang lain. Dalam interkasi kooperatif 

dibutuhkan sikap sopan untuk menunjukkan interaksi dengan orang lain 

tampak saling memuaskan. 

3. Mengelola kesan. Sopan santun dalam komunikasi antarpribadi adalah 

bagaimana cara seseorang “mengelola kesan”. Ada beberapa cara mengelola 

kesan, seperti mengontrol arus informasi dalam suatu interaksi, meniru orang 

lain, atau memakai bahasa tubuh. Sering “manajemen kesan” disebut 

“pencitraan” terjadi ketika seseorang mencoba untuk mengelola apa yang 

orang lain pikirkan tentang dirinya, dalam konsep psikologi sosial disebut 

“self-presentation”(Piwinger & Ebert 2001).  Dalam kaitannya dengan sopan 

santun komunikasi antarpribadi maka setiap orang dituntut untuk mencitrakan 

dirinya dalam tampilan komunikasi. Misal bagaimana anda tampil sebagai 

personal autentik, personal ideal, atau personal takis maka anda memberikan 

kesan tertentu bagi orang lain. 

4. Mendayagunakan kekuatan. Dalam berkomunikasi antarpribadi seseorang 

mempunyai “kekuatan”, bukan saja fisik tetapi kekuatan rohani, mental, 
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dan psikologis yang membentuk pribadinya, dan pada gilirannya secara 

santun ditunjukkan dalam komunikasi antarpribadi. 

5. Memastikan kepatuhan. Komunikasi antarapribadi juga mengenal apa 

yang disebut sebagai sopan santun yang ditampilkan berdasarkan 

“standart of compliance”. Secara umum, kepatuhan berarti sesuai aturan, 

kebijaka, spesifikasi standar, atau sesuai dengan hukum. Kepatuhan di sini 

harus dilihat sebagai “standar” sopan santun (etika) yang mengatur 

interaksi antarpribadi, atau berkembang menjadi komunikasi antarpribadi. 

Memastikan kepatuhan sering merupakan strategi persuasive, yang 

dirancang untuk mempengaruhi seseorang untuk merespon pesan secara 

lebih baik yang pada gilirannya membangun sebuah loyalitas. 

6. Menunjukkan perbedaan. Dalam komunikasi antarpribadi kita harus 

memperhatikan perbedaan namun jangan menghilangkan perbedaan, 

karena perbedaan menunjukkan identitas diri kita, karena itu nyatakan 

perbedaan sebelum melakukan komunikasi dengan orang lain. Sebagai 

contoh dalam beberapa budaya, fungsi kesopanan lebih penting daripada 

yang lain, lihat di Jepang, salah satu cara untuk menunjukkan 

penghormatan adalah dengan membusurkan (merunduk) dada di depan 

orang yang status sosialnya lebih tinggi. 

7. Bersikap lebih baik. Jika anda bertindak sopan sama dengan bersikap baik 

karena anda tidak berusaha untuk memanipulasi orang lain atau untuk 

sekedar membuat kesan yang baik pada diri sendiri. Perhatikan dalam 

kondisi apa saja, termasuk dalam berkomunikasi antarpribadi dalam 
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organisasi selalu melihat cara berkomunikasi demi suatu sikap yang “lebih 

baik” dan “lebih baik lagi” dari hari ke hari. 

c. Komunikasi Kelompok 

Komunikasi kelompok termasuk komunikasi tatap muka karena 

komunikan dengan komunikatornya saling bertemu sehingga menimbulkan 

arus balik secara langsung. Menurut Muslimin (2010:37) komunikasi 

kelompok adalah komunikasi dengan sejumlah orang yang bergabung di 

dalam sebuah kelompok. Jenis komunikasi kelompok ini diklasifikasikan 

menjadi komunikasi kelompok kecil dan komunikasi kelompok besar 

menurut kesempatan komunikan dalam menyampaikan tanggapannya.  

1. Komunikasi kelompok kecil (Small Group Communication) 

Komunikasi kelompok kecil merupakan komunikasi yang terjadi secara 

antar personal dengan setiap komunikannya. Antara komunikator dengan 

setiap komunikan dapat terjadi dialog atau tanya jawab. Komunikasi 

kelompok kecil kurang efektif dalam mengubah sikap, pendapat, dan 

perilaku komunikan, karena dalam diri tiap komunikan tidak mungkin 

mudah dikuasai seperti halnya pada komunikasi antar personal. Namun 

jika dibandingkan dengan komunikasi kelompok besar, komunikasi 

kelompok kecil lebih bersifat rasional (Muslimin 2010:37). 

2. Komunikasi Kelompok Besar 

Situasi komunikasi dinilai sebagai komunikasi kelompok besar, jika antara 

komunikator dan komunikan sulit untuk terjadinya komunikasi secara langsung 

atau bersifat antar persona, demikian pula sulit untuk terjadinya dialog seperti 
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halnya pada situasi kelompok kecil. Komunikasi kelompok kecil maupun 

komunikasi kelompok besar merupakan jenis komunikasi yang berlangsung 

secara tatap muka yang sifatnya dua arah timbal balik (two way reciprocal 

communication) yang dapat menimbulakan arus balik seketika (Muslimin 

2010:38). 

Sesuatu di katakan komunikasi kelompok karena, pertama, proses 

komunikasi dalam penyampaian pesan oleh seorang pembicara kepada khalayak 

dalam jumlah yang besar dan tatap muka. Kedua, komunikasi bersifat kontinyu 

dan dapat di bedakan mana sumber dan mana penerima. Hal tersebut dapat 

menyebabkan komunikasi sangat terbatas sehingga umpan balik juga tidak leluasa 

karena waktu yang terbatas dan khalayak relative besar. Ketiga, pesan yang di 

sampaikan oleh sumber sudah terencana tidak spontan untuk segmen khalayak 

tertentu. Dalam komunikasi kelompok kita mengenal seperti seminar, diskusi 

panel, pidato, dan rapat (Nurudin, 2014:33).  

Menurut Johnson & Johnson (2002) dalam jurnal Pola Komunikasi 

Komunitas Laskar Sepeda Tua Pekanbaru Dalam Mempertahankan Solidaritas 

Kelompok (Mahatir 2015:4), komunikasi kelompok dapat lebih bisa dipahami 

sebagai suatu pola interaksi daripada sebagai suatu rangkaian keterampilan 

khusus. Adapun tiga pendekatan untuk menguji pola komunikasi kelompok:  

1. Analisis interaksi Kelompok yang efektif harus  ada keseimbangan antara 

tugas dan kegiatan emosional, serta dapat mengembangkan suatu sistem 

pengamatan yang dikenal sebagai analisis interaksi untuk menganalisis 

interaksi antar anggota kelompok. Pertama, seringnya terjadi sebuah 
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komunikasi. Kedua, pada siapa kita melakukan komunikasi. Ketiga, 

memperhatikan siapa yang menggerakkan siapa dan dengan cara apa. 

Umumnya, anggota high-authority (atasan) dapat mengontrol anggota low-

authority (bawahan).  

2. Hirarki komunikasi satu arah dan dua arah. Komunikasi yang terjadi 

satu arah yaitu dari satu orang komunikator dengan tidak memberikan 

kesempatan kepada orang lain atau komunikan untuk memberikan 

tanggapan atau respon. Komunikasi dua arah yaitu komunikasi yang 

terjadi antara dua belah pihak dan terdapat hubungan timbal balik, 

antara komunikator maupun komunikan. Komunikasi satu arah atau one 

way communication, memiliki ciri ketua kelompok memberi perintah 

kepada anggota kelompok. Besifat pasif atau efektif sebuah komunikasi 

ditentukan dengan bagaimana pesan tersebut diolah dan disampaikan. 

Sedangkan dalam komunikasi dua arah atau two way communication, 

terdapat proses timbal balik diamana setiap anggota dapat 

menyampaikan pesan dan menjelasakan kepada anggota lain. Jadi 

hirarki komunikasi dapat diartikan sebagai jenjang atau tingkatan arus 

informasi mengalir.  

3. Jaringan komunikasi Jaringan komunikasi adalah penggambaran “how 

say to whom”(siapa berbicara kepada siapa) dalam suatu sistem sosial. 

Jaringan komunikasi merupakan pertukaran informasi yang terjadi secara 

teratur antara dua orang atau lebih. Arti lain dari jaringan komunikasi 

adalah suatu jaringan yang terdiri dari individu- individu yang saling 
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berhubungan, yang kemudian dihubungkan dengan arus komunikasi 

yang terpola. Jaringan komunikasi merupakan langkah-langkah dalam 

menentukan siapa yang dapat berkomunikasi dan bagaimana komunikasi 

itu terjadi (secara langsung ataupun melalui anggota lain) sehingga  dapat 

diterima antar anggota dalam kelompok dan organisasi. 

d. Komunikasi Massa 

Komunikasi Massa dapat diartikan sebagai komunikasi menggunakan 

media massa. Tentunya media yang dimaksud adalah media massa moderen. 

Pada pola ini melibatkan khalayak yang tersebar heterogen dan anonim 

dengan pesan secara serentak dan sesaat. Menurut Michael W. Gambel dan 

Teri Kwal Gamble (1986) dalam bukunya Introducing Mass Communication 

(Nurudin,2014:34). Komunikasi massa mencangkup berikut : 

1. Komunikator dalam komunikasi massa menggunakan peralatan 

modern untuk menyebarkan atau memancarkan pesan secara pesan 

kepada khalayak yang luas dan tersebar. Pesan tersebut dapat 

disebarkan melalui media modern antara lain surat kabar, majalah, 

televisi, film maupun gabungan antara media tersebut. 

2. Komunikator dalam komunikasi massa menyebarkan pesan-pesannya 

dengan maksud mencoba berbagi pengertian dengan orang yang tidak 

saling kenal atau mengetahui satu sama lain. Anonomtas audience 

dalam komunikasi massa ini yang membedakan jenis komunikasi ini 

dengan yang lain, artinya pengirim dan penerima pesan tidak saling 

mengenal satu sama lain. 
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3. Pesan adalah publik. Pesan ini bisa didapatkan dan diterima oleh 

banyak orang dan tidak hanya  untuk sekelompok orang tertentu. 

Karena itu, pesan dapat diartikan milik publik. 

4. Sebagai sumber biasanya komunikatornya dari seseorang tetapi lebih 

ke lembaga. Lembaga ini pun biasanya berorientasi pada keuntungan 

ekonomis dan bukan organisasi yang tujuannya suka rela atau nirlaba. 

5. Komunikasi massa dikontrol oleh gate keeper (pentapis informasi). 

Artinya pesan yang ditampilkan atau disampaikan dikontrol oleh 

sejumlah individu dalam lembaga tersebut sebelum disiarkan melalui 

media massa. Beberapa individu didalamnya ikut bereperan 

membatasi, memperluas pesan yang disiarkan.  

6. Umpan balik yang terjadi sifatnya tertunda. Seperti halnya 

komunikasi yang dilakukan lewat surat kabar tidak dapat langsung 

dilakukan atau tertunda.  

Menurut Elizzabeth-Noelle Neuman, terdapat empat tanda pokok 

yang membedakan komunikasi massa dengan komunikasi sebelumnya, 

yakni:  

1) Berisfat tidak langsung, artinya harus melewati media 

2) Bersifat satu arah, tidak ada interaksi antar peserta komunikasi 

3) Berisifat terbuka, karena pesannya ditujuakn untuk publik yang 

tidak terbatas dan anonim 

4) Mempunyai publik yang jangkauannya secara geografis besar. 
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2.1.3. Komunikasi Kelompok 

 Menurut Effendi (1992:88) mengatakan bahwa komunikasi kelompok 

(group communication) merupakan komunikasi yang berlangsung antara 

seseorang (komunikator) dengan sejumlah orang (komunikan) yang banyaknya 

lebih dari dua orang di suatu tempat tertetntu. Menurut Goldberg Komunikasi 

kelompok adalah suatu bidang studi, penelitian, dan terapan yang berfokus bukan 

pada proses kelompok pada umumnya, melainkan pada tingkah laku komunikasi 

individu-individu di dalam kelompok diskusi kecil yang tatap muka 

(Praktikto,1987:56). Michael Burgoon mendefinisikan komunikasi kelompok 

sebagai sebuah interaksi secara tatap muka yang dilakukan oleh tiga orang atau 

lebih, dengan adanya tujuan yang telah diketahui, seperti berbagi atau 

menyalurkan informasi, menjaga diri, pemecahan masalah, yang mana setiap 

individu dapat mengingat karakteristik pribadi anggota-anggota yang lain secara 

tepat (Pratikto,1987:56). Jadi dari pengertian  di atas dapat di simpulkan bahwa di 

dalam komunikasi kelompok memiliki syarat komunikasi tatap muka, dan 

memiliki susunan rencana kerja tertentu untuk mencapai tujuan kelompok. 

Komunikasi dalam kelompok merupakan bagian dari kegiatan keseharian 

kita. Sejak lahir, kita sudah mulai bergabung dengan dengan kelompok primer 

yang dekat yaitu keluarga. Dengan seiringnya perkembangan usia dan kemapuan 

intelektual kita masuk 

Michael Burgoon dalam Pratikto (1987:67) mengatakan ada 4 fungsi 

komunikasi kelompok: 
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1. Hubungan sosial.  

Kadang-kadang suatu kelompok dibentuk untuk memelihara 

hubungan sosial. Perkembangan hubungan sosial adalah suatu bidang yang 

vital dalam masyarakat. 

2. Pendidikan. 

 Suatu kelompok baik secara formal maupun informal bertujuan untuk 

mencapai pertukaran ilmu pengetahuan. Dengan pendidikan, maka akan 

dapat dipenuhi kebutuhan individu, masyarakat dan kelompok. 

3. Persuasi.  

Dalam banyak hal tidak mudah untuk memisahkan antara pengertian 

pendidikan dalam persuasi. Misalnya, seorang pelatih tenis yang mengajarkan 

cara memegang raket yang tidak baik, dia akan berkata: “bila anda tidak tidak 

menurut seperti yang saya ajarkan, anda akan mengalami rasa nyeri pada 

pergelangan tangan anda”. Jadi disamping mengajar, si pelatih juga 

memberitahukan akibat-akibatnya apabila caranya itu tidak dipatuhi, juga 

dengan teknik persuasi. Dengan demikian, meskipun pendidikan dan persuasi 

sering tercampur, namun keduanya menghendaki adanya perubahan sikap dan 

tingkah laku sesuai dengan kehendak komunikator. 

4. Pemecahan masalah dan pengambilan keputusan. 

 Kedua fungsi tersebut adalah dua fungsi tunggal dan merupakan proses 

yang berkesinambungan. Pemecahan masalah melibatkan penemuan beberapa 

alternatif pengambilan keputusan, sedangkan pengambilan keputusan 

melibatkan pemilihan cara pemecahan masalah. Jadi, pemecahan masalah 

menimbulkan bahan-bahan yang menjadi dasar untuk mengambil keputusan. 
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2.2. Komunikasi Nonverbal 

2.2.1. Pengertian Komunikasi Nonverbal 

Komunikasi nonverbal merupakan proses penyampain pesan tanpa 

mengucapkan kata-kata , kadang-kadang di sebut juga bahasa tubuh (body language) , 

pesan dapat dikomunikasi melalui ekspresi wajah, gerak tubuh (gesture), tatapan (gaze), 

dan postur tubuh, termasuk objek aftertak di sekitar kita meiliputi pakaian, gaya rambut, 

perhiasan, sepatu, dan alat peraga lain, bahkan simbol ifografis pada arsitektur, fitur 

prosodi dalam pidato sperti intonasi, fitur paralinguistik ketika terdengar dalam 

percakapan seperti kualitas suara, emosi dan gaya bicara, semuanya menjadi pesan 

tentang siapa diri atau pribadi seseorang (Liliweri 2015: 478). Menurut Larry A. Samovar 

dan Richard E. Porter, komunikasi nonverbal mencangkup semua rangsangan (kecuali 

rangsangan verbal) yang terjadi di dalam setingan komunikasi, kemudian dihasilkan oleh 

individu dan penggunaan lingkungan oleh individu, yang memiliki nilai pesan potensial 

bagi pengirim atau penerima (Mulyana 2008: 343).  Jadi dapat disimpulkan bahwa 

komunikasi nonverbal adalah setiap informasi  yang dikomunikasikan tanpa 

menggunakan kata-kata atau nonlinguistik dan semua isyarat yang bukan kata-kata. 

 

2.2.2. Fungsi Komunikasi Nonverbal 

Ada beberapa fungsi komunikasi nonverbal menurut Ekman dan Knapp 

(Devito 1997: 193) yang perlu kita ketahui, yaitu : 

1. Untuk menekankan 

Kita menggunakan komunikasi nonverbal untuk menonjolkan atau 

menekankan beberapa bagian dari pesan verbal. 
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2. Untuk Melengkapi 

Kita menggunakan pesan nonverbal untuk memperkuat warna atau sikap 

umum yang dokomunikasikan oleh pesan verbal.  Seperti hal nya kita 

tertawa ketika mendengar sebuah cerita lucu.  

3. Untuk Menunjukkan Kontradiksi 

Kita juga dapat secara sengaja mempertentangkan pesan verbal kita 

dengan gerakan nonverbal. Contohnya seperti, ketika mengedipkan mata 

untuk menunjukkan bahwa yang anda katakana tidak benar. 

4. Untuk mengatur 

Gerak-gerik nonverbal dapat mengendalikan atau mengisyaratkan 

keinginan kita untuk mengatur arus verbal. Seperti mengangkat tangan 

ketika kita ingin mengatakan sesuatu. 

5. Untuk mengulangi 

Kita juga dapat mengulangi atau merumuskan ulang makna dari pesan verbal. 

Misal ketika kita mengatakan “ayo pergi” menyertai tangan ajakan. 

6. Untuk menggantikan  

Komunikasi nonverbal juga dapat menggantikan pesan verbal. Misal, 

mengatakn “oke” dengan tangan tanpa berkata apa-apa. 

 

2.2.3. Ciri Komunikasi Nonverbal 

Devito (1997), menyebutkan delapan ciri umum dari pesan nonverbal, 

diantaranya : 
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1. Komunikatif, mengkomunikasikan tingkah laku atau perilaku non verbal 

2. Kesamaan perilaku, merupakan istilah yang mengacu pada kesamaan 

perilaku nonverbal dua orang yang mungkin mempunyai banyak bentuk. 

3. Komunikasi artifaktual, yaitu pesan non verbal yang dikomunikasikan 

melalui cara berpakaian dan artifak lain seperti tatarias wajah, perhiasan 

dan lain-lain. 

4. kontekstual yaitu, komunikasi non verbal terjadi dalam suatu konteks 

situasi, lingkungan yang berfungsi untuk menentukan makna dari setiap 

perilaku nonverbal. 

5. Paket, merupakan keseluruhan dari perilaku non verbal (seperti mata, 

tangan, otot, dan lain-lain) dan verbal. 

6. Dapat dipercaya. Menurut penelitian perkiraan Ray Birdwhistell bahwa 60-65 

persen dari makna dikomunikasikansecara nonverbal lebih layak dipercaya. 

 

2.2.4. Jenis-jenis Komunikasi Nonverbal 

Menurut Duncan dalam Rakhmat (2007-289) terdapat enam jenis pesan 

nonverbal, yaitu: 

1. Pesan Kinesik 

Pesan kinesik merupakan penyampaian pesan menggunakan gerakan 

tubuh. Gerakan tubuh tersebut terdapat tiga komponen : pesan faisal, pesan 

gestural, dan pesan postural. Pesan faisal menggunakan mimic muka untuk 

menyampaikan makna tertentu seperti kesedihan, kemarahan, kemuakan, 

pengencaman,takjub, dan tekad. Pesan gestural menunjukkan gerakan 
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sebagian anggota badan seperti mata dan tangan untuk 

mengkomunikasikan berbagai makna. Sedangkan pesan postural 

berkenaan dengan keseluruhan anggota badan.  

2. Pesan Prosemik 

Pesan prosemik disampaikan melalui pengaturan jarak dan ruang.  Dengan 

mengatur jarak kita dapat mengungkapkan kedekatan kita dnegan orang lain. 

3. Pesan Artifaktual 

Pesan ini di sampaiakan melalui penampilan yang di pakai oleh tubuh dan 

kosmetik. Dengan menunjukkan penampilan yang di pakai oleh tubuh kita 

dapat membangun citra. Menurut Kefgen dan Touche pakaian dapat 

menyampaikan pesan. Pakaian tertentu berhubungan dengan perilaku tertentu. 

4. Pesan Paralinguistik 

Pesan nonverbal yang berhubungan dengan cara mmengucapkan pesan 

verbal. Suatu pesan verbal yang sama dapat menyampaikan arti yang 

berbeda bila diucapkan dengan cara yang berbeda. Pesan paralinguistic 

terdiri dari nada, kualitas suara, volume, kecepatan dan ritme. 

5. Pesan Sentuhan dan Bau-bauan 

Pesan ini termasuk pesan nonverbal dan nonvokal. Alat penerima sentuhan 

adalah kulit, yang mampu menerima dan membedakan berbagai emosi 

yang disampaikan orang melalui sentuhan. Bau-bauan telah digunakan 

manusia untuk berkomunikasi secara sadar dan tidak sadar. Contohnya 

saja ketika kita emosi atau dalam keadaan tegang, tubuh kita akan 

mengeluarkan keringat, yang menyampaikan bau khas. 
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2.3.  Peran anggota dalam Kelompok 

2.3.1. Pengertian Kelompok 

Kelompok adalah sekumpulan orang yang memiliki tujuan bersama, saling 

berinteraksi satu sama lain untuk mencapai tujuan bersama, mengenal satu dengan 

yang lainnya dan menganggap  mereka sebagai bagian kelompok, meskipun setiap 

anggota memiliki peran yang berbeda, Mulyana (2008:82). Seperti halnya 

hubungan, kelompok di ciptakan dan dipelihara oleh orang yang terlibat dalam 

pengelolahan pesan yang berada di dalam kelompok tersebut.  

Setiap harinya kita menghabiskan banyak waktu dalam berbagai jenis 

kelompok. Sebagai anggota keluarga, kelompok sebaya, klub, kelompok kerja, dan 

kelompok sosial lainnya. Ringkasnya, kelompok merupakan bagian yang tidak dapat 

dipisahkan dalam kehidupan kita, karena dengan adanya kelompok kita dapat berbagi 

informasi, pengalaman dan sharing dengan anggota kelompok lainnya.  

Kelompok merupakan individu-individu yang hidup bersama dalam satu 

ikatan, yang dalam satu ikatan terjadi interaksi sosial dan ikatan organisasi antar 

anggota masing-masing kelompok sosial. Dimana antar individu saling 

mempengaruhi dan di pengaruhi oleh tingkah laku individu lain dalam kelompok. 

Hubungan sosial dan tingkah laku yang saling mempengaruhi tersebut merupakan 

aspek penting dalam suatu kelompok. 

 

2.3.2. Ciri-ciri Kelompok 

Setiap kelompok memiliki ciri-ciri tersendiri yang berbeda dari ciri-ciri 

kelompok lainnya. Ciri kelompok sosial sering kali berisi segala aspek kehidupan 
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kelompok, dan menjadi daya pemersatu anggota-anggota kelompok tersebut. 

Menurut Soetarno dalam Huraerah dan Purwanto (2006:6) menunjukkan bahwa 

kelompok mempunyai ciri-ciri tertentu, yaitu : 

a. Adanya motif yang sama. Kelompok terbentuk karena anggota-anggotanya 

memiliki motif yang sama. Motif yang sama ini pengikat sehingga setiap 

anggota kelompok bekerjasama tidak sendiri-sendiri untuk mencapai tujuan 

tertentu. Kemudian timbulah sense of belonging (rasa menyatu di dalam 

kelompok) pada tiap-tiap anggotanya.  

b. Adanya sikap in-group dan out-group. Apabila orang lain di luar kelompok 

bertingkah laku seperti mereka, mereka akan menyingkirkan diri. Sikap 

menolak yang ingin ditunjukkan oleh kelompok itu disebut sikap out group 

atau sikapnya terhadap “orang luar”. Kelompok manusia itu menunjukkan 

orang luar untuk membuktikan kesediaannya berkorban bersama dan 

kesetiakawanannya, baru kemudian menerima orang itu dalam segala 

kegiatan kelompok. Sikap menerima itu disebut sikap in-group atau sikap 

terhadap “orang dalam”. 

c. Adanya solidaritas. solidaritas adalah kesetiakawanan antar anggota 

kelompok. Timbulnya solidaritas yang tinggi di dalam kelompok tergantung 

kepada kepercayaan tiap anggota akan kemampuan anggota lain untuk 

melaksanakan tugasnya dengan baik.  

d. Adanya struktur kelompok. Struktur kelompok adalah suatu sistem 

mengenai relasi antar anggota kelompok berdasarkan peranan dan status 



24 
 

mereka serta sumbangan masing-masing dalam interaksi kelompok untuk 

mencapai tujuan tertentu. 

e. Adanya norma kelompok. norma di dalam kelompok berisi pedoman-

pedoman yang mengatur tingkah laku individu dalam suatu kelompok. 

Pedoman ini sesuai dengan rumusan tingkah laku yang patut dilakukan 

anggota kelompok apabila terjadi sesuatu yang bersangkut paut dengan 

kehidupan kelompok tersebut.  

 

2.3.3. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Keefektifan Kelompok 

 Anggota-anggota kelompok bekerjasama utuk mencapai dua tujuan yaitu 

melaksanakan tugas kelompok dan memelihara moral anggota-anggotanya. Tujuan 

pertama di ukur dari hasil kerja kelompok seperti halnya prestasi yang diraih, tujuan 

kedua diketahui dari tingkat kepuasaan. Jadi, bila kelompok dimaksudkan untuk saling 

bertukar informasi (missal dalam kelompok belajar), maka keefektifannya dapat di lihat 

dari berapa banyak informasi yang diperoleh anggota kelompok dan sejauh mana 

anggota dapat memuaskan kebutuhannya dalam kegiatan kelompok. 

Menurut Floyd Ruch dalam Dinamika Kelompok (Santosa 1992:53) suatu 

kelompok di katakana efektif apabila : 

1. Atmosphere (Suasana Kelompok) 

Suasana kelompok yang di maksud adalah kondisi yang mengakibatkan 

tiap anggota merasa nyaman, senang berada di dalam kelompok tersebut. 

Suasana ini menyangkut : 
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a. Keadaan fisik tempat seperti tersedianya fasilitas dan peralatan yang 

dibutuhkan anggota. 

b. Treat reduction (rasa aman). Rasa aman ini menyangkut suasana yang tentram 

tidak ada anacaman, tidak saling menucrigai, dan tidak ada permusuhan.  

c. Distributive Leadership (kepemimpinan bergilir) 

Kepemimpinan bergilir atau adanya pemindahan kekuasaan dilakukan  

untuk pengendalian dan pengawaasan terhadap kelompoknya. Dengan 

adanya demikian tiap anggota yang diberi kekuasaan akan dapat 

mengetahui kemampuan diri mereka masing-masing dan menanamkan 

rasa tanggung jawab yang besar terhadap kelompok. 

d. Goal Formulation (perumusan masalah) 

Setiap kelompok memiliki tujuan bersama yang ingin dicapai.  Tujuan 

tersebut yang akan menjadi arah kegiatan bersama, karena tujuan 

merupakan integrase dari tujuan individu masing-masing. 

e. Flexibility (fleksibilitas)  

Segala sesuatu yang  menyangkut kelompok seperti suasan, tujuan, 

kegiatan, struktur dan sebagainya dapat mengikuti perubahan yang 

terjadi tanpa adanya pengorbanan. 

f. Consensus (mufakat) 

Dengan adanya mufakat di dalam kelompok, semua perbedaan 

pendapat dari anggota dapat teratasi sehingga tercapai keputusan 

bersama.  
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g. Process awareness (kesadaran kelompok)  

Adanya peranan, fungsi dan kegiatan masing-masing anggota dalam 

kehidupan berkelompok maka tiap-tiap anggota pasti timbul rasa 

kesadarannya terhdap kelompoknya, terhadap sesama anggota 

kelompok dan pentingnya berorentasi satu sama lain. 

h. Continual evaluation (penilaian yang kontinu)  

Kelompok yang baik seringkali mengadakan penilaian secara kontinu 

terhadap perencanaan kegiatan, dan pengawasan kelompok, sehingga 

dapat diketahui tercapai/tidaknya tujuan kelompok.  

Faktor-faktor pemersatu kelompok menurut Schacter (Santoso, 1992:76) : 

1. Adanya persoalan-persoalan sangat penting yang harus dipecahkan 

bersama-sama sehingga dapat menumpuk rasa kesatuan kelompok. 

Persoalan disini menyangkut persoalan kelompok secara keseluruhan  dan 

tidak mungkin dipecahkan secara perorangan. 

2. Adanya sistem ganjaran dan hukuman (reward and punishment). Hal ini 

berarti apabila di dalam kelompok tersebut terdapat anggota yang berlaku 

sesuai dengan norma-norma kelompok, ia mendapatkan perlakuan yang 

berbeda (reward) . Namun bila dalam kelompok tersebut ada anggota yang 

mempunyai tingkah laku merugikan kelompok secara keseluruhan, ia 

mendapat tantangan terutama secara psikologis dari anggota-anggota 

kelompok lainnya. 
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2.4. Solidaritas dalam Kelompok 

Kata solidaritas secara umum memiliki sebuah makna mempunyai atau 

memperlihatakan perasaan bersatu. Menurut Durkheim solidaritas menunjuk pada 

satu keadaan hubungan antara individu dana tau kelompok yang di dasari oleh 

perasaan moral dan kepercayaan yang dianut bersama kemudian di perkuat oleh 

pengalaman emosional bersama (Johnson 1988:181). Dengan demikian bila di 

kaitkan dengan kelompok sosial dapat di simpulakan bahwa solidaritas 

merupakan ungkapan rasa kesetia kawanan, rasa kebersamaan, rasa kesatuan yang 

terbentuk dalam diri manusia di sebuah kelompok untuk kepentingan bersama. 

Terbentuknya Solidaritas yang tinggi muncul karena adanya kepercayaan pada 

setiap anggota-anggotanya. Suatu kepercayaan sangat di pengaruhi oleh 

pengalaman-pengalaman yang di alami dalam kelompok tersebut. Efektifitas 

dalam suatu kelompok dipengaruhi oleh tingkat solidartias, sehingga interaksi 

sosial dalam komunikasi kelompok tersebut menjadi semakin kokoh. 

Dikutip dari www.dosenpendidikan.com  Dudung (2015) menjelaskan bahwa 

prinsip-prinsip solidaritas yaitu : 

1. Terjaganya rasa persaudaraan dan pertemanan terhadap sesama 

2. Timbulnya rasa kepeduliaan terhadap teman dan keluarga 

3. Lebih peka terhadap lingkungan sekitar 

4. Terjalinnya kekompakkan terhadap teman  

 

 

http://www.dosenpendidikan.com/
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2.4.1. Tipe di dalam Solidaritas 

Dalam “Teori Sosioligi Klasik dan Modern” (Johnson, 1988:181) 

Durkheim membagi solidaritas menjadi dua tipe, yaitu : 

1. Solidaritas Mekanik

Solidaritas lebih mementingkan kesadaran kolektif bersama yang

menunjuk pada totalitas kepercayaan-kepercayaan dan sentimen-sentimen

yang rata-rata ada pada warga masyarakat yang sama. Ciri khas Solidaritas

mekanis didasarkan pada suatu tingkat homogenitas yang tinggi dalam

kepercayaan, sentimen, dan sebagainya. Solidaritas mekanik memiliki ruang

lingkup dan kerasnya hukum-hukum yang bersifat menekan. Solidaritas

mekanik memiliki pembagian kerja rendah, kesadaran kolektif kuat,

individualitas rendah, secara relative ketergantungan itu rendah, dan bersifat

primitif atau pedesaan.

2. Solidaritas Organik

Solidaritas organik muncul karena pembagian kerja lebih besar. Solidaritas

ini didasarkan pada tingkat saling ketergantungan yang tinggi. Saling

ketergantungan itu bertambah sebagai hasil dari bertambahnya spesialisasi

dalam pembagian pekerjaan, yang memungkinkan dan juga menggairahkan

bertambahnya perbedaan di kalangan individu. Dalam solidaritas organik

memiliki pembagian kerja yang tinggi, kesadaran kolektif lemah,

individualitas tinggi, memiliki rasa ketergantungan yang tinggi, dan bersifat

industrial perkotaan.
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2.5. Pengertian dan Klasifikasi Tuli 

2.5.1. Pengertian Tuli 

Tuli merupakan suatu keadaan kehilangan pendengaran yang 

mengakibatkan seseorang tidak dapat menangkap rangsangan, terutama pada 

indera pendengarannya. Berdasarkan hasil survei di tempat umum yang di 

lakukan oleh Thohari (2014) dalam penelitiannya yang berjudul “Pandangan 

Disabilitas dan Aksesibilitas Fasilitas Publik bagi Penyandang Disabilitas di Kota 

Malang” didapatkan data adapun jenis disabilitas yang sering dijumpai di tempat 

umum adalah tuna daksa yaitu 46, 24%, disusul tuna netra 3, 18%, tuna rungu   

10, 75%, tuna grahita 4, 30%, autis 7, 53%. Dari data tersebut menunjukkan 

bahwa tuli menduduki posisi ke 3 yang sering dijumpai di tempat umum.  

Andreas Dwidjosumarto mengemukakan bahwa seseorang yang tidak atau 

kurang mampu dalam mendengar suara dikatakan sebagai tuli. Ketulian dibedakan 

menjadi dua kategori yaitu tuli (deaf) dan kurang mendengar (low of hearing). Tuli 

adalah mereka yang indera pendengarannya mengalami kerusakan dalam taraf berat 

sehingga pendengaran tidak berfungsi lagi. Sedangkan kurang dengar adalah mereka 

yang indera pendengarannya mengalami kerusakan tetapi masih dapat berfungsi 

untuk mendengar, baik dengan ataupun tidak menggunakan alat bantu (Somantri 

2006:93). Tuli menjadi kondisi di mana individu memiliki gangguan dalam 

pendengaran, baik permanen maupun tidak permanen (Lakshita 2013:11). 

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tuli merupakan individu yang 

mengalami gangguan pada pendengangaran, meliputi: seluruh gradasi ringan, 

sedang, dan berat. Dalam hal ini, dapat di kelompokkan menjadi dua golongan 
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yaitu kurang dengan dan tuli, yang menyebabkan terganggunya proses perolehan 

informasi atau bahasa sebagai alat komunikasi. Besar kecilnya kehilangan 

pendengaran sangat berpengaruh terhadap kemampuan komunikasinya dalam 

kehidupan sehari-hari, terutama bicara dengan artikulasi yang jelas dan benar.  

 

2.5.2. Perbedaan Tunarungu dan Tuli  

Menurut hasil wawancara dengan ketua dan document dari Akar Tuli, 

menyatakan bahwa banyak masyarakat tidak mengetahui apa sebutan yang cocok 

bagi orang kurang dengar atau Tuli padahal jika kita salah menyebut mereka 

dengan sebutan tunarungu hal tersebut dianggap suatu tindakan diskriminasi 

terhadap mereka. Menurut bahasa, kata tunarungu dan Tuli merupakan dua hal 

yang berbeda tunarungu merupakan berasal dari kata berbeda, yakni tuna dan 

rungu. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), tuna berarti rusak atau 

luka, sedangkan rungu, memiliki arti pendengaran. Artinya secara bahasa kata 

tunarungu diartikan kerusakan pada indera pendengaran. Sedangkan Tuli adalah 

seorang yang tidak bisa mendengar bunyi-bunyian, namun ada yang tergantung 

pada besar-kecilnya volume serta menggunakan atau tanpa menggunakan alat 

bantu. Tetapi banyak komunitas atau sebagian masyarakat kurang dengar 

menggunakan kata Tuli sebagai identitas sosial mereka. Menurut mereka Tuli 

merupakan kelompok bahasa isyarat memiliki identitas, budaya, dan komunitas 

tuli memiliki pilihan komunikasi yaitu bahasa isyarat, tulisan, verbal-lipreading 

(membaca gerak mulut) dan lain-lain. 
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Menurut salah satu ketua dari komunitas Tuli di Malang, kata Tuli sendiri 

memiliki makna  sebagai persamaan hak dengan orang yang mendengar. Tuli 

mendapatkan banyak diskriminasi dalam berbagai hal yang menjadikan mereka 

terkadang dianggap anti-sosial atau cenderung tidak mau bergaul dengan orang 

dengar. Tidak semua teman Tuli dapat melakukan komunikasi verbal yang 

digunakan oleh mayoritas masyarakat Indonesia. Hal tersebutlah yang 

menyebabkan Tuli dianggap kurang dapat bergaul dengan masyarakat. Padahal 

sesungguhnya teman-teman Tuli mengalami kesulitan dalam berkomunikasi dan 

sebagian besar masyarakat tidak mengetahui bagaimana cara berkomunikasi 

dengan Tuli atau tidak mengenal bahasa isyarat sebagai bahasa yang digunkan 

oleh Tuli sebagai bahasa sehari – hari untuk berkomunikasi. 

 

2.5.3. Media Komunikasi yang dapat digunakan oleh Tuli 

Adapun media yang dapat digunakan untuk penyandang tuli (Soemantri 

2006:96) : 

1. Bagi anak tuli yang mampu bicara, tetap menggunakan bicara sebagai 

media dan pembaca ujaran sebagai sarana penerimaan dari pihak anak tuli. 

2. Menggunakan media tulisan dan membaca sebagai sarana penerimaannya. 

3. Mengunakan isyarat sebagai media. 

 

2.5.4. Klasifikasi Berdasarkan Tingkat Gangguan Pendengaran 

Tuli diklasifikasikan menjadi dua yakni dari segi kurang dengar dan tuli. 

anak tuli cenderung mengalami kehilangan kemampuan mendengar sehingga 
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proses informasi yang masuk melalui indera pendengaran menjadi terlambat 

walaupun dengan memakai atau tidak memakai alat bantu dengar. Kedua dari 

sego kurang dengar yaitu yang mengalami kehilangan sebagian pendengaran 

tetapi masih memiliki sisa pendengaran sehingga penggunaan alat bantu dengar 

akan membantu proses infromasi melalui indera pendengaran. 

Menurut Somad dan Hernawati (Lakshita 2013:12) tuli dapat di 

klasifikasikan dalam beberapa kelompok, yaitu: 

1. 0 dB : Menunjukkan seseorang masih memiliki pendengaran optimal. 

2. 0-26 dB : Menunjukkan seseorang masih memiliki pendengaran yang 

normal 

3. 27-40 dB : Memiliki kesulitan mendengar bunyi-bunyi yang jauh, 

membutuhkan tempat duduk yang strategis letaknya dan memrlukan terapi 

bicara ( tergolong tuli sedang) 

4. 41-55 db : Mengerti bahasa percakapan. Tidak dapat mengakui diskusi 

kelas, membutuhkan alat bantu dengar dan terapi bicara ( tergolong tuli 

sedang) 

5. 50-70 dB : Hanya bisa mendengarkan suara dari jarak dekat, masih 

memiliki sisa pendengaran untuk belajar bahasa dan bicara dengan 

mengguanakan alat bantu dengar dengan cara khusus (tergolong tuli agak 

berat) 

6. 71-90 dB : Hanya bisa mendengar bunyi-bunyi yang sangat dekat, 

mebutuhkan alat bantu dengar dan latihan bicara secara khusus (tergolong 

tuli berat) 
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7. 91 dB ke atas mungkin sadar akan adanya bunyi atau suara dan getaran, 

banyak tergantung pada pengelihatan dari pada pendengaran proses 

menerima informasi dan yang bersangkutan di anggap tuli ( tergolong tuli 

berat sekali). 

 

2.5.5. Klasifikasi Tuli Secara Etimologis 

Terdapat beberapa pembagian berdasarkan sebab-sebab dan faktor ketulian 

(Soemantri 2006:94) yaitu: 

1. Pada saat sebelum dilahirkan. Dapat disebabkan karena bawaan kedua 

orang tuanya atau salah satunya. Bisa juga karena saat ibu nya 

mengandung terserang penyakit  dan dapat juga karena kecanduan obat-

obatan seperti alkohol dan obat penggur kandungan. 

2. Pada saat kelahiran. Sewaktu melahirkan ibu mengalami kesulitan 

sehingga persalinan dibantu dengan peneydotan(tang). Atau dapat juga 

dikarenakan bayi tersebut lahir sebelum waktunya. 

3. Pada saat setelah kelahiran. Ketuliannya terjadi karena infeksi pada otak 

(meningitis) atau infeksi umum seperti difeteri dan lain lain. Bisa juga di 

karenakan kecelakaan yang mengakibatkan kerusakan pendengaran. 

 

2.5.6. Karakteristik dari Segi Emosi dan Sosial 

 Penyandang tuli bisa menimbulkan perasaan terasing dari pergaulan sehari-hari 

dan dari pergaulan yang berada dalam masyarakat tempat ia hidup. Dan keadaan ini 

dapat mengahambat perkembangan kepribadian penyandang tuli menuju kedewasaan.  
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Menurut Lakshita (2013 : 18) efek negatif yang di timbulkan oleh anak tuli 

dari segi emosi dan sosial ialah : 

1. Egosentrisme yang melebihi orang normal 

Tuli dapat menangkap suara melalui getran sehingga dunia terasa semakin 

kecil. Hal tersebut dapat dikurangi jika penyandang tuli masih memiliki 

sisa pendengaran atau menggunakan alat bantu sejak kecil.  Karena 

pendengarannya tidak dapat menolong mereka,maka tuli mempelajari 

lingkungannya melalui mata. Hal ini yang mendorong tuli memiliki rasa 

ingin tahu yang semakin menambah besar egosentrisme mereka. 

2. Memiliki rasa takut pada lingkungan yang lebih luas. Hal ini terjadi 

karena mereka merasa kurang menguasai keadaan yang diakibatkan oleh 

pendengaran yang terganggu. Mereka sering khawatir dan menimbulkan 

ketakutan.  Lebih lagi dengan kemiskinan bahasa, mereka tidak mampu 

menguasai situasi yang baik, jadi situasi makin terasa tidak jelas. 

3. Ketergantungan terhadap orang lain. Sikap ketergantungan terhadap orang 

lain dan dikenal baik merupakan bahwa mereka sudah putus asa dan 

selalu mencari bantuan serta bersandar pada orang lain. 

4. Perhatian mereka lebih sulit dialihkan. Ketika penyandang tuli menyukai 

sesuatu hal/kegiatan, dia akan fokus pada hal tersebut dan cenderung 

mengabaikan hal lainnya. Selain itu mereka juga menagalami kesulitan 

dalam berimajinasi/berfantasi. 

5. Mereka umumnya polos dan sederhana. Hal ini terjadi karena kemiskinan 

tuli dalam mengekspresikan perasaan dalam berbagai cara. Jadi terkesan 
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mereka terlalu blak-blakan dan tidak bisa menyampaikan sesuatu hal 

dengan halus.  

6. Mereka lebih mudah marah dan cepat tersinggung. Penyandang tuli sering 

mengalami kekecewaan yang timbul karena kesulitan dalam 

menyampaikan perasaan dan pikirannya kepada orang lain. Sulitnya lagi 

mereka untuk mengerti apa yang disampaikan orang lain terhadapnya. 

Dengan begitu mereka cenderung cepat marah dan tersinggung. 

 

2.6. Penelitian Terdahulu 

Dari judul penelitian ini, terdapat satu penelitian terdahulu yang peneliti 

akan jadikan refrrensi dan acuan : 

Dari hasil penelitian Hamidah dengan judul “ Pola Komunikasi 

Antarpribadi Nonverbal Penyandang Tuna Rungu (Studi Kasus di Yayasan Tuna 

Rungu Sehjira Deaf Foundation Joglo-Kembangan Jakarta Barat) tahun 2014 

Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Berdasarkan hasil 

penelitian, peneliti menemukan bahwa proses komunikasi antarpribadi nonverbal 

bagi penyandang tuna rungu ringan menggunakan kinesik dan vokalik, yakni 

dimana bahasa tubuh digunakan untuk interaksi dan difungsikan sebagai repetisi 

atau pengulangan dari tindakan verbal. Sedangkan penyandang tuna rungu berat 

menggunakan kinesik dan ruang dalam melakukan komunikasi mereka sebab tuna 

rungu berat lebih membutuhkan jarak dalam berkomunikasi. Bahasa nonverbal 

yang difungsikan bagi penyandang tuna rungu berat sebagai subtitusi atau bahasa 

nonverbal dipergunakan untuk mengganti bahasa verbal yang ada. Penyandang 
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tuli mempunyai faktor penghambat dalam proses komunikasi yakni dari segi 

intelegensi, bahasa dan bicara, serta enosi dan sosial. Serta gangguan semantic 

dan noice yang menjadi penghambat dalam proses komunikasi. Bahasa nonverbal 

menjadi bahasa yang efektif bagi mereka. Peneliti juga menemukan pola 

komunikasi interaksionisme simbolik pada tuli ringan dan berat dalam memaknai 

dirinya sebagai I, self and other inklusif bagi kalangan tuli, karena mereka 

berkomunikasi hanya pada sesame tuli, tidak banyak melakukan interaksi dengan 

masyarakat luas. Tuli ringan dan berat menggunakan bahasa isyarat SIBI 

dibandingkan BISINDO.  

Persamaan penelitian terdahulu dengan yang sekarang terletak pada subjek 

penelitian mengenai tuli. Selanjutnya penelitian terdahulu dengan sekarang 

terletak pada jenis dan pendekatan sama-sama  menggunakan kualitatif deskriptif. 

Perbedaan penelitian terdahulu dengan sekarang adalah peneliti terdahulu meneliti 

pola komunikasi antarpribadi nonverbal penyandang tuli,sedangkan penelitian 

saat ini fokus pada pola komunikasi tuli dalam membangun solidaritas kelompok. 

Kontribusi penelitian terdahulu dalam penelitian ini adalah sebagai rujukan 

penelitian serta menjadi data pendukung mengenai pola komunikasi tuli. 


