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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Manusia sebagai makhluk sosial melakukan komunikasi dalam 

kesehariannya. Adanya komunikasi membuat interaksi antarmanusia lebih 

bermakna. Komunikasi hadir sebagai alat untuk mengungkapkan keinginan, 

pendapat dan ide yang ada dalam pikiran manusia baik secara verbal maupun non 

verbal. Begitupun dalam bidang pendidikan, komunikasi sangat penting sebagai 

aktivitas untuk pendekatan hubungan pengajar dengan peserta didik, karena guru 

adalah orang tua peserta didik di sekolah. Guru bertindak sebagai pelaksana 

komunikasi (komunikator) dan siswa sebagai penerimanya (komunikan). 

Komunikasi ini berlangsung melalui proses pembelajaran. Proses pembelajaran 

memiliki beberapa komponen yaitu siswa, guru, materi pelajaran, metode 

mengajar, media pembelajaran dan evaluasi hasil belajar. Dengan adanya 

kelancaran komunikasi yang terjadi di sekolah maupun di kelas dapat menambah 

ilmu dan pengetahuan peserta didik. 

Dalam penelitian ini, penggunaan komunikasi yang ditekankan adalah 

komunikasi non verbal guru dalam mengajar murid di SLB Sekolah Dasar (SD). 

Di samping keterbatasan dalam berinteraksi, siswa SLB Sekolah Dasar juga 

memiliki kesulitan dalam mengurus diri sendiri dalam masyarakat sehingga 

mereka memerlukan bantuan. Penerapan komunikasi di kelas memiliki peran 

yang sangat penting dalam proses pembelajaran. Selain itu, sekolah berperan 

sebagai lembaga pendidikan resmi yang pada dasarnya bertujuan untuk 
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mengubah tingkah laku siswa. Proses perubahan tingkah laku tersebut dapat 

terjadi melalui komunikasi.  

Mengacu pada Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (UUSPN) 

No: 20 Pasal 23 tahun 2003 tentang pendidikan khusus menyatakan sebagai 

berikut: Pendidikan khusus merupakan pendidikan bagi peserta didik yang 

memiliki tingkat kesulitan dalam melalui proses pembelajaran karena kelainan 

fisik, emosional, mental, sosial, dan memiliki kecerdasan dan bakat istimewa. 

(Dewanti, 2010: 1-2) 

Peraturan untuk dapat layanan khusus juga dinyatakan dalam Peraturan 

Pemerintah (PP) No: 27 tahun 1991 yang menyatakan sebagai berikut: Peserta 

didik yang menyandang kelainan fisik dan mental agar mampu mengembangkan 

sikap, pengetahuan, dan keterampilan sebagai pribadi maupun anggota 

masyarakat dengan menggunakan hubungan timbal balik dan lingkungan, sosial, 

budaya dan alam sekitar serta dapat mengembangkan  kemampuan  dalam  dunia  

kerja  atau  mengikuti pendidikan lanjutan. (Dewanti, 2010: 1-2) 

Komunikasi yang dilakukan setiap hari terkadang mempunyai hambatan 

dalam penyampaian pesan, pengiriman pesan, hingga sampai pemahaman pesan 

yang disampaikan oleh lawan bicara. Maka dari itu setiap komunikasi dipadukan 

dengan komunikasi verbal dan komunikasi nonverbal agar pesan yang 

disampaikan mudah diterima. Kegagalan dalam proses penyampaian pesan bisa 

terjadi akibat adanya gangguan baik dari komunikator, komunikan maupun media 

yang digunakan. Gangguan dari komunikan misalnya ketidakmampuan 

komunikan menangkap pesan karena keterbatasan yang dimilikinya seperti tidak 
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bisa mendengar dan tidak bisa berbicara. Ketidakmampuan ini biasa disebut 

dengan tunarungu. 

Lakshita (2014: 8) menjelaskan bahwa tunarungu adalah individu yang 

memiliki hambatan dalam pendengaran baik permanen maupun tidak permanen. 

Mereka mengalami gangguan pada indera pendengarannya, sehingga 

pendengarannya rendah bahkan sama sekali tidak mampu mendengar apa yang 

dibicarakan atau apa yang disampaikan kepadanya. Pada umumnya mereka 

mengalami kesulitan melakukan komunikasi secara lisan dengan orang lain, 

sehingga proses komunikasi yang dilakukan oleh penyandang tunarungu dan 

tunawicara susah dipahami oleh lawan bicaranya. Siswa tunarungu akan memiliki 

hambatan dalam komunikasi verbal atau lisan, baik itu secara penyampaian 

(berbicara) maupun penerimaan (memahami pembicaraan orang lain). Hambatan 

dalam komunikasi tersebut berakibat juga pada hambatan dalam proses 

pendidikan dan pembelajaran siswa tunarungu. 

Siswa tunarungu akan mengutamakan indera penglihatannya dalam 

berkomunikasi dengan lawan bicaranya dibandingkan dengan indera 

pendengarannya. Berbagai keterbatasan yang dimiliki siswa tunarungu terutama 

dalam berkomunikasi tentunya mempersulit mereka dalam melakukan interaksi, 

seperti halnya siswa-siswi di Sekolah Luar Biasa Bhakti Luhur Malang. Sekolah 

ini memiliki siswa-siswi dari tingkat TK, SD, SMP, SMA. Siswa-siswi ini adalah 

siswa-siswi luar biasa atau dengan kata lain siswa yang memiliki keterbatasan 

dalam hal berbicara atau tunarungu, sehingga siswa yang ada di sekolah tersebut 

berkomunikasi dengan menggunakan komunikasi non verbal. 
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Sekolah Luar Biasa (SLB) SLB Bhakti Luhur Malang merupakan sekolah 

luar biasa yang disediakan secara khusus bagi siswa yang berkebutuhan khusus. 

Siswa disekolah ini terdiri dari 5 kelompok yaitu tunanetra (kelompok A), 

tunarungu (kelompok B), tunagrahita (kelompok C), tunadaksa (kelompok D), dan 

autis. Guru di SLB ini mempunyai latar pendidikan yang khusus untuk mengajar 

siswa berkebutuhan khusus. Tetapi jika guru tersebut mempunyai latar belakang 

pendidikan guru biasa, maka diadakan pelatihan agar guru tersebut bisa mengajar 

di sekolah luar biasa. Guru menggunakan standar kurikulum yang sesuai agar 

komunikasi dengan siswa dapat berjalan lancar. Kurikulum yang digunakan 

adalah kurikulum yang serupa dengan sekolah dasar lainnya hanya saja satu 

tingkat dibawah sekolah dasar yang berbasis komunikasi normal yang mampu 

menunjang dan membantu guru dalam proses belajar mengajar agar siswa 

mengerti dan memahami apa yang disampaikan guru. 

Sistem komunikasi guru SD Luar Biasa yang digunakan dalam proses 

belajar mengajar diharapkan mampu mengubah pemikiran para peserta didik dan 

membuat peserta didik mampu menginterpretasikan pesan dengan baik. Untuk 

mencapai hal yang diinginkan tersebut, guru sebagai pengajar dituntut untuk 

memiliki kemampuan dalam bahasa non verbal dan artikulasi (pelafalan kata-

kata) secara verbal. Komunikasi bisa dikatakan baik dan efektif apabila siswa 

tunarungu mampu menginterpretasikan pesan dengan baik dan pesan yang 

disampaikan oleh guru mampu memberikan umpan balik (feedback) dengan 

makna yang sama. 
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Dari uraian latar belakang di atas peneliti tertarik untuk meneliti lebih jauh 

mengenai “Penggunaan Komunikasi Non Verbal dalam Kegiatan Belajar 

mengajar bagi Siswa Tunarungu di SLB Bhakti Luhur Malang”. 

1.2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, dapat dibuat rumusan masalah sebagai 

berikut: Bagaimanakah penggunaan komunikasi non verbal dalam kegiatan 

belajar mengajar bagi siswa tunarungu di SLB Bhakti Luhur Malang? 

1.3. Tujuan Penelitian 

Dalam penelitian ini, peneliti bertujuan untuk mengetahui penggunaan 

penggunaan komunikasi non verbal dalam kegiatan belajar mengajar bagi siswa 

tunarungu di SLB Bhakti Luhur Malang. 

1.4. Manfaat Penelitian 

Berdasarkan tujuan penelitian tersebut, dapat diungkapkan bahwa 

penelitian ini memiliki manfaat sebagai berikut: 

1.4.1. Manfaat Akademis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan referensi 

bagi mahasiswa Jurusan Ilmu Komunikasi khususnya dalam 

pemahaman tentang komunikasi non verbal. 

1.4.2. Manfaat Praktis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan pemahaman 

masyarakat akan penggunaan komunikasi non verbal dalam kegiatan 

belajar mengajar bagi siswa tunarungu. 


