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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Komunikasi 

Menurut DeVito (2004: 24) komunikasi adalah mengacu pada tindakan, 

oleh satu orang atau lebih yang mengirim dan menerima pesan yang terdistorsi 

oleh gangguan (noise), terjadi dalam konteks tertentu, mempunyai pengaruh 

tertentu, dan ada kesempatan untuk melakukan umpan balik. Komponen dari 

komunikasi adalah komunikator, pesan, komunikan, media atau efek. Onong 

Uchjana (2005: 55) menyatakan tujuan komunikasi adalah mengubah sikap (to 

change the attitude), mengubah opini/pendapat/pandangan (to change the 

opinion), mengubah perilaku (to change the behavior), dan mengubah masyarakat 

(to change the society). 

Komunikasi merupakan kegiatan yang paling penting dalam kehidupan 

masyarakat. Hampir mustahil jika manusia tidak melakukan komunikasi dengan 

sesamannya karena sudah hakikatnya manusia sebagai makhluk sosial 

berkomunikasi. Harold Laswell mengatakan komunikasi pada dasarnya 

merupakan suatu proses yang menjelaskan “siapa”, mengatakan “apa”, “dengan 

saluran apa”, “kepada siapa” dan “dengan akibat apa” atau “hasil apa”.  

Berdasarkan  definisi dari Laswell, secara eksplisit terdapat lima komponen yang 

terlibat dalam komunikasi, yaitu: 

1. Siapa (pelaku komunikasi pertama yang mempunyai inisiatif atau 

sumber)  
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2. Mengatakan apa (isi informasi yang disampaikan). 

3. Kepada siapa (pelaku komunikasi lainnya yang dijadikan sasaran 

penerima). 

4. Melalui saluran apa (alat/saluran penyampaian informasi). 

5. Dengan akibat/hasil apa (hasil yang terjadi pada diri penerima) 

(Riswandi, 2008:2-3). 

2.1.1 Simbol Komunikasi 

Menurut Ernst Cassier, manusia merupakan makhluk yang memiliki 

keunggulan dari makhluk-makhluk lainnya yakni keistimewaan mereka sebagai 

animal symbolicum. (Mulyana, 2005:84). Berdasarkan pendapat tersebut dapat 

disimpulkan bahwa hanya manusia yang memiliki kemampuan untuk melakukan 

dan menafsirkan simbolisasi komunikasi baik itu verbal maupun nonverbal. 

Beberapa orang seringkali menyamakan antara simbol dan kode. David K. Berlo 

(1960) mengungkapkan bahwa simbol adalah lambang yang memiliki suatu 

obyek, sementara kode merupakan seperangkat simbol yang telah disusun secara 

sistematis dan teratur sehingga memiliki arti. Jadi sebuah simbol yang tidak 

memiliki arti bukanlah kode. (Cangara, 2003:98). 

Lambang termasuk dalam kategori tanda yang memiliki hubungan dengan 

obyek yang direpresentasikan oleh ikon dan indeks, hanya saja ikon dan indeks 

tidak memiliki kesepakatan makna. Ikon merupakan benda fisik baik dua atau tiga 

dimensi yang menyerupai apa yang direpresentasikannya. Indeks merupakan 

tanda yang secara alamiah merepresentasikan obyek lainnya. Istilah yang sering 

digunakan untuk indeks adalah sinyal (signal). Pada bahasa sehari-hari disebut 
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gejala (symptom). Indeks muncul berdasarkan hubungan sebab akibat yang 

memiliki kedekatan eksistensi. Menurut Mulyana, lambang memiliki tiga sifat: 

1. Lambang bersifat manasuka, sebarang, atau sewenang-wenang. 

Segala sesuatu bisa dijadikan lambang, bergantung pada kesepakatan 

bersama. Kata-kata (lisan maupun tulisan), gerak isyarat anggota tubuh, 

makanan serta cara makan. Semua itu bisa menjadi lambang. 

2. Kita yang memberi makna pada lambang. 

Lambang tidak memiliki makna melainkan kita sendiri yang memberinya. 

Tidak ada hubungan yang alami antara lambang dengan referent (objek 

yang dirujuknya). 

3. Sifat lambang bervariasi 

Lambang memiliki variasi dari suatu budaya ke budaya lain, dari suatu 

waktu ke waktu lainnya. Begitu juga makna yang diberikan kepada 

lambang tersebut (Mulyana, 2005:85-95). 

2.2 Komunikasi Nonverbal 

Menurut Larry A. Samovar dan Richard E. Porter (dalam Mulyana, 

2005:308) komunikasi nonverbal mencakup semua rangsangan (kecuali 

rangsangan verbal) dalam suatu setting komunikasi, yang dihasilkan oleh individu 

dan pengguna lingkungan oleh individu, yang mempunyai nilai pesan potensial 

bagi pengirim atau penerima; jadi definisi ini mencakup perilaku yang disengaja 

juga tidak disengaja sebagai bagian dari peristiwa komunikasi secara keseluruhan; 

kita mengirim banyak pesan nonverbal tanpa menyadari bahwa pesan-pesan 

tersebut bermakna bagi orang lain. Jalaludin Rakhmat (1998: 189) 
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mengelompokan pesan-pesan nonverbal yaitu pesan kinesik menggunakan 

gerakan tubuh yaitu pesan fasial, pesan gestural, dan pesan postural, esan 

proksemik melalui pengaturan jarak dan ruang, pesan artifaktual melalui 

penampilan tubuh, pakaian, dan kosmetik, pesan paralinguistik berhubungan 

dengan cara mengucapkan pesan verbal, pesan sentuhan dan bau-bauan. 

ketunarunguan adalah kondisi dimana individu tidak mampu mendengar dan hal 

ini tampak dalam wicara atau bunyi-bunyian, baik dengan derajat frekuensi dan 

intensitas. 

Peran komunikasi non verbal dalam proses interaksi antar manusia 

diperlukan sebagai penguatan makna atas pesan yang disampaikan secara lisan. 

Komunikasi nonverbal disampaikan melalui simbol gerak isyarat dari tiap anggota 

tubuh manusia. Menurut Mark L Knapp komunikasi nonverbal biasanya 

digunakan untuk melukiskan semua peristiwa komunikasi di luar kata-kata 

terucap dan tertulis  (Mulyana, 2005:312). 

Albert Mehrabian (1968) mengungkapkan bahwa dampak total dari suatu 

pesan yang merupakan fungsi dari formula berikut: Dampak total = 0,07 verbal + 

0,38 vokal + 0,55 wajah (DeVito, 2004:198). Berdasarkan formula tersebut bisa 

disimpulkan bahwa komunikasi nonverbal memegang peranan yang cukup besar 

untuk menyampaikan makna dari suatu pesan. 

2.2.1 Fungsi Komunikasi Non Verbal 

Komunikasi non verbal merupakan komponen pendukung untuk 

terciptanya makna komunikasi. Meskipun sebagai pendukung, komunikasi 

nonverbal mempunyai peranan yang penting. Menurut Ekman (1965) dan Knapp 
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(1978) dalam DeVito, komunikasi nonverbal dapat menjalankan sejumlah fungsi 

penting. Periset nonverbal mengidentifikasi enam fungsi utama, yaitu: 

1. Untuk menekankan. Kita menggunakan komunikasi nonverbal untuk 

menonjolkan atau menekankan beberapa bagian dari pesan verbal. 

2. Untuk melengkapi. Menggunakan komunikasi nonverbal untuk 

memperkuat warna atau sikap umum yang dikomunikasikan oleh 

pesan verbal. 

3. Menunjukkan kontradiksi. Komunikasi nonverbal dapat digunakan 

secara sengaja untuk mempertentangkan pesan verbal kita dengan 

gerakan nonverbal. 

4. Untuk mengatur. Gerak-gerik nonverbal dapat mengendalikan atau 

mengisyaratkan keinginian untuk mengatur arus pesan verbal. 

5. Untuk mengulangi. Kita dapat mengulangi atau merumuskan ulang 

makna pesan verbal. 

6. Untuk menggantikan. Komunikasi nonverbal juga dapat 

menggantikan pesan verbal (DeVito, 2004: 193-194). 

Pesan nonverbal memiliki fungsi yang dapat menjelaskan maksud dari 

pesan-pesan yang disampaikan melalui komunikasi nonverbal. Menurut Mark L. 

Knapp (1972:9-12) dalam bukunya Rakhmat menyebutkan bahwa  terdapat lima 

fungsi pesan nonverbal yaitu: 

1. Repetisi, mengulang kembali gagasan yang sudah disajikan secara 

verbal. 

2. Subtitusi, menggantikan lambang verbal. 
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3. Kontradiksi, menolak pesan verbal atau memberikan makna yang lain 

terhadap pesan verbal. 

4. Komplemen, melengkapi dan memperkaya makna pesan nonverbal. 

5. Aksentuasi, menegaskan pesan verbal atau menggaris bawahinya. 

(Rakhmat, 1998:287) 

2.2.2 Jenis Komunikasi Non Verbal 

Menurut Duncan dalam Jalaludin Rahmat (1998) menyebutkan 

komunikasi non verbal sendiri memiliki beberapa jenis didalamnya antara lain: 

1. Pesan Kinesik 

Pesan kinesik merupakan pesan yang menggunakan gerakan tubuh 

yang berarti. Pesan ini terdiri dari tiga kompunen utama yaitu: 

a. Pesan Fasial 

Pesan ini menggunakan air muka untuk menyampaikan makna 

tertentu. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa wajah dapat 

menyampaikan paling sedikit sepuluh kelompok makna : 

kebahagiaan, rasa terkejut, ketakutan, kemarahan, kesedihan, 

kemuakan, pengecaman, minat, ketakjuban, dan tekad. Leathers 

(1976) menyimpulkan penelitian tentang wajah sebagai berikut: 

1) Wajah mengkomunikasikan penilaian tentang ekspresi senang 

dan tak senang, yang menunjukkan komunikator memandang 

objek penelitiannya baik atau buruk. 

2) Wajah mengkomunikasikan minat seseorang kepada orang lain 

atau lingkungan. 
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3) Wajah mengkomunikasikan intensitas keterlibatan suatu situasi. 

4) Wajah mengkomunikasikan tingkat pengendalian individu 

terhadap pernyataannya sendiri. 

5) Wajah mungkin mengkomunikasikan kurangnya pengertian. 

b. Pesan Gestural 

Menunjukkan gerakan sebagian anggota badan seperti mata dan 

tangan untuk mengkomunikasikan berbagai makna. Menurut 

Galloway, pesan ini berfungsi untuk mengungkapkan: 

1) Mendorong/membatasi. 

2) Menyesuaikan/mempertentangkan. 

3) Responsif/tak responsif. 

4) Perasaan positif/negatif. 

5) Memperhatikan/tidak memperhatikan. 

6) Melancarkan/tidak reseptif. 

7) Menyetujui/menolak. 

 

Pesan gestural yang mempertentangkan terjadi bila pesan gestural 

memberikan arti lain dari pesan verbal atau pesan lainnya. Pesan 

gestural tak responsif menunjukkan gestur yang yang tidak ada 

kaitannya dengan pesan yang diresponnya. Pesan gestural negatif 

mengungkapkan sikap dingin, merendahkan, atau menolak. Pesan 

gestural tak responsive mengabaikan permintaan untuk bertindak. 

c. Pesan postural 

Berkaitan dengan keseluruhan anggota badan. Mehrabian 

menyebutkan tiga makna yang dapat disampaikan postur: 

1) Immediacy 
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Merupakan ungkapan kesukaan atau ketidaksukaan terhadap 

individu yang lain. Postur yang condong ke jarah lawan bicara 

menunjukkan kesukaan atau penilaian positif. 

2) Power 

Mengungkapkan status yang tinggi pada diri komunikator. 

3) Responsiveness 

Individu mengkomunikasikannya bila ia bereaksi secara 

emosional pada lingkungan, baik positif maupun negatif. 

d. Pesan proksemik 

Pesan ini disampaikan melalui pengaturan jarak dan ruang. Pada 

umumnya, dengan mengatur jarak, kita mengungkapkan keakraban 

kita dengan orang lain. Pesan ini juga diungkapkan dengan 

mengatur ruangan objek dan rancangan interior. Pesan ini dapat 

mengungkapkan status sosial, keterbukaan, dan keakraban. 

e. Pesan artifaktual 

Pesan ini diungkapkan melalui penampilan, body image, pakaian, 

kosmetik, dan sebagainya. Umumnya pakaian kita pergunakan 

untuk menyampaikan identitas kita, yang berarti menunjukkan 

kepada orang lain bagaimana perilaku kita dan bagaimana orang 

lain sepatutnya memperlakukan kita. Selain itu pakaian juga 

berguna untuk mengungkapkan perasaan (misal pakaian hitam 

berarti duka cita) dan formalitas (misal sandal untuk situasi 

informal dan batik untuk situasi formal) 
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f. Pesan paralinguistik 

Merupakan pesan non-verbal yang berhubungan dengan cara 

mengucapkan pesan verbal. Satu pesan verbal yang sama dapat 

menyampaikan arti yang berbeda bila diucapkan dengan cara yang 

berbeda. Hal-hal yang membedakan antara lain: nada, kualitas 

suara, volume, kecepatan, dan ritme. Secara keseluruhan, pesan 

paralinguistik merupakan alat yang paling cermat unuk 

menyampaikan perasaan kita kepada orang lain. 

g. Pesan sentuhan dan bau-bauan 

Berbagai pesan atau perasaan dapat disampaikan melalui sentuhan, 

tetapi yang paling sering dikomunikasikan antara lain: tanpa 

perhatian (detached), kasih saying (mothering), takut (fearful), 

marah (angry), dan bercanda (playful). Bau-bauan telah digunakan 

manusia untuk berkomunikasi secara sadar maupun tidak sadar. 

Saat ini orang-orang telah mencoba menggunakan bau-bauan 

buatan seperti parfum untuk menyampaikan pesan (Rakhmat, 

1985:289-291). 

Berdasarkan jenis-jenis komunikasi non verbal di atas, maka seorang guru 

harus bisa memberikan penanganan serta metode dan pesan yang terarah dan 

sesuai dengan kebutuhan siswa tunarungu, sehingga manfaat  yang  diperoleh  

siswa  tunarungu  akan dapat memengaruhi perkembangan dalam berkomunikasi 

secara non verbal sekaligus sebagai pelatihan dengan lingkungannya. 
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2.2.3 Gerakan Tubuh Dalam Komunikasi Non Verbal 

 Salah satu komponen dalam komunikasi nonverbal adalah gerakan tubuh. 

Paul Ekman dan Wallace V. Friesen (dalam Rahmat, 1998) memberikan lima 

kelas gerakan tubuh dalam komunikasi nonverbal, yakni: 

1. Emblim 

Emblim merupakan perilaku nonverbal yang secara langsung 

menerjemahkan kata atau ungkapan. 

2. Ilustrator 

Ilustrator merupakan perilaku nonverbal yang menyertai dan secara 

harfiah mengilustrasikan pesan verbal. 

3. Affect Display 

Affect display merupakan gerakan-gerakan wajah yang 

mengandung makna emosional seperti memperlihatkan rasa marah 

maupun rasa takut. 

4. Regulator 

Regulator merupakan perilaku nonverbal yang mengatur, 

memantau, memelihara, mengendalikan pembicaraan orang lain. 

5. Adaptor 

Adaptor adalah perilaku nonverbal yang berfungsi untuk memenuhi 

kebutuhan tertentu dan dilakukan sampai selesai. 

Dari beberapa gerakan tubuh dalam komunikasi non verbal di atas, maka 

peneliti akan mencermati gerakan tubuh ilustrator yang diterapkan dalam proses 

belajar mengajar.  
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2.3 Proses Belajar Mengajar 

Belajar pada hakikatnya merupakan kegiatan yang dilakukan secara sadar 

untuk menghasilkan suatu perubahan, menyangkut pengetahuan, keterampilan, 

sikap, dan nilai-nilai (Hamzah, 2009: 54). Oemar Hamalik (2005: 154) 

mendefinisikan belajar adalah perubahan tingkah laku yang relatif mantap berkat 

latihan dan pengalaman. Mengajar adalah penciptaan sistem lingkungan yang 

memungkinkan terjadinya proses belajar (JJ. Hasibuan dan Moedjiono, 2006: 3).  

Menurut Suryosubroto (2009: 19), mengajar pada hakekatnya adalah 

melakukan kegiatan belajar, sehingga proses belajar mengajar dapat berlangsung 

secara efektif dan efisien. Suryosubroto melanjutkan proses belajar mengajar yaitu 

meliputi kegiatan yang dilakukan guru mulai dari perencanaan, pelaksanaan 

kegiatan sampai evaluasi dan program tindak lanjut yang berlangsung dalam 

situasi edukatif untuk mencapai tujuan tertentu yaitu pengajaran.  

Menurut Martinis Yamin (2007: 59), proses belajar mengajar merupakan 

proses yang sistematik, artinya proses yang dilakukan oleh guru dan siswa di 

tempat belajar dengan melibatkan sub-sub, bagian, komponen-komponen atau 

unsur-unsur yang saling. berinteraksi untuk mencapai suatu tujuan. Menurut 

Hamzah (2009: 54) sesuai dengan 4 Pilar UNESCO bahwa dalam proses 

pembelajaran diperlukan : 

a. Learning to know, yaitu peserta didik akan dapat memahami dan 

menghayati bagaimana suatu pengetahuan dapat diperoleh dari 

fenomena yang terdapat dalam lingkungannya.  
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b. Learning to do, yaitu menerapkan suatu upaya agar peserta didik 

menghayati proses belajar dengan melakukan sesuatu yang bermakna. 

c. Learning to be, yaitu proses pembelajaran yang memungkinkan 

lahirnya manusia terdidik yang mandiri. 

d. Learning to life together, yaitu pendekatan melalui penerapan 

paradigma ilmu pengetahuan, seperti pendekatan menemukan dan 

pendekatan menyelidik akan memungkinkan peserta didik menemukan 

kebahagiaan dalam belajar 

Pengajaran adalah suatu sistem, artinya suatu keseluruhan yang terdiri dari 

komponen-komponen yang berinterelasi dan berinteraksi antara satu dengan yang 

lainnya dan dengan keseluruhan itu sendiri untuk mencapai tujuan pengajaran 

yang ditetapkan sebelumnya (Oemar Hamalik, 2005: 77). 

2.4 Anak Tunarungu 

2.4.1 Pengertian Anak Tunarungu 

Anak tunarungu merupakan anak yang mempunyai gangguan pada 

pendengarannya sehingga tidak dapat mendengar bunyi dengan sempurna atau 

bahkan tidak dapat mendengar sama sekali, tetapi diyakini bahwa tidak ada 

satupun manusia yang tidak bisa mendengar sama sekali. Walaupun sangat 

sedikit, masih ada sisa-sisa pendengaran yang masih bisa dioptimalkan pada anak 

tunarungu tersebut. Terkait dengan tunarungu, terutama tentang pengertian 

tunarungu terdapat beberapa pengertian sesuai dengan pandangan dan 

kepentingan masing-masing. 
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Menurut Andreas Dwidjosumarto (dalam Sutjihati Somantri, 1996: 74) 

mengemukakan bahwa: seseorang yang tidak atau kurang mampu mendengar 

suara dikatakan tunarungu. Ketunarunguan dibedakan menjadi dua kategori, yaitu 

tuli (deaf) atau kurang dengar (hard of hearing). Tuli adalah anak yang indera 

pendengarannya mengalami kerusakan dalam taraf berat sehingga 

pendengarannya tidak berfungsi lagi. Sedangkan kurang dengar adalah anak yang 

indera pendengarannya mengalami kerusakan, tetapi masih dapat berfungsi untuk 

mendengar, baik dengan maupun tanpa menggunakan alat bantu dengar (hearing 

aids). 

Istilah tunarungu diambil dari kata “tuna” dan “rungu”, tuna artinya 

kurang dan rungu artinya pendengaran. Orang disebut tunarungu jika tidak 

mampu mendengar atau kurang mampu mendengar suara. Apabila dicermati 

secara fisik, anak tunarungu tidak berbeda dengan anak dengar pada umumnya. 

Ketika melakukan interaksi baru dapat diketahui bahwa anak tersebut mengalami 

ketunarunguan. 

Murni Winarsih (2007: 22) mengemukakan bahwa tunarungu adalah suatu 

istilah umum yang menunjukkan kesulitan mendengar dari yang ringan sampai 

berat, digolongkan ke dalam tuli dan kurang dengar. Orang tuli adalah yang 

kehilangan kemampuan mendengar sehingga menghambat proses informasi 

bahasa melalui pendengaran, baik memakai ataupun tidak memakai alat bantu 

dengar dimana batas pendengaran yang dimilikinya cukup memungkinkan 

keberhasilan proses informasi bahasa melalui pendengaran. Tin Suharmini (2009: 

35) mengungkapkan tunarungu dapat diartikan sebagai keadaan dari seorang 
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individu yang mengalami kerusakan pada indera pendengaran sehingga 

menyebabkan tidak bisa menangkap berbagai rangsang suara, atau rangsang lain 

melalui pendengaran. 

Beberapa pengertian dan definisi tunarungu di atas merupakan definisi 

yang bervariasi. Sehingga dapat disimpulkan bahwa anak tunarungu adalah anak 

yang memiliki gangguan dalam pendengarannya, baik secara keseluruhan ataupun 

masih memiliki sisa pendengaran. Meskipun anak tunarungu sudah diberikan alat 

bantu dengar, tetap saja anak tunarungu masih memerlukan pelayanan pendidikan 

khusus. 

2.4.2 Karakteristik Anak Tunarungu 

Karakteristik anak tunarungu dari segi fisik tidak memiliki karakteristik 

yang khas, karena secara fisik anak tunarungu tidak mengalami gangguan yang 

terlihat. Sebagai dampak ketunarunguannya, anak tunarungu memiliki 

karakteristik yang khas dari segi yang berbeda. Permanarian Somad dan Tati 

Hernawati (1995: 35-39) mendeskripsikan karakteristik ketunarunguan dilihat dari 

segi: intelegensi, bahasa dan bicara, emosi, dan sosial. 

a. Karakteristik dari segi intelegensi 

Intelegensi anak tunarungu tidak berbeda dengan anak normal yaitu 

tinggi, rata-rata dan rendah. Pada umumnya anak tunarungu memiliki 

intelegensi normal dan rata-rata. Prestasi anak tunarungu seringkali lebih 

rendah daripada prestasi anak normal karena dipengaruhi oleh kemampuan 

anak tunarungu dalam mengerti pelajaran yang diverbalkan. Namun untuk 

pelajaran yang tidak diverbalkan, anak tunarungu memiliki perkembangan 
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yang sama cepatnya dengan anak normal. Prestasi anak tunarungu yang 

rendah bukan disebabkan karena intelegensinya rendah namun karena anak 

tunarungu tidak dapat memaksimalkan intelegensi yang dimiliki. Aspek 

intelegensi yang bersumber pada verbal seringkali rendah, namun aspek 

intelegensi yang bersumber pada penglihatan dan motorik akan berkembang 

dengan cepat. 

b. Karakteristik dari segi bahasa dan bicara 

Kemampuan anak tunarungu dalam berbahasa dan berbicara 

berbeda dengan anak normal pada umumnya karena kemampuan tersebut 

sangat erat kaitannya dengan kemampuan mendengar. Karena anak 

tunarungu tidak bisa mendengar bahasa, maka anak tunarungu mengalami 

hambatan dalam berkomunikasi. Bahasa merupakan alat dan sarana utama 

seseorang dalam berkomunikasi. Alat komunikasi terdiri dan membaca, 

menulis dan berbicara, sehingga anak tunarungu akan tertinggal dalam tiga 

aspek penting ini. Anak tunarungu memerlukan penanganan khusus dan 

lingkungan berbahasa intensif yang dapat meningkatkan kemampuan 

berbahasanya. Kemampuan berbicara anak tunarungu juga dipengaruhi oleh 

kemampuan berbahasa yang dimiliki oleh anak tunarungu. Kemampuan 

berbicara pada anak tunarungu akan berkembang dengan sendirinya namun 

memerlukan upaya terus menerus serta latihan dan bimbingan secara 

profesional. Dengan cara yang demikianpun banyak dari mereka yang 

belum bisa berbicara seperti anak normal baik suara, irama dan tekanan 

suara terdengar monoton berbeda dengan anak normal. 



21 
 

c. Karakteristik dari segi emosi dan sosial 

Ketunarunguan dapat menyebabkan keterasingan dengan 

lingkungan. Keterasingan tersebut akan menimbulkan beberapa efek negatif 

seperti: egosentrisme yang melebihi anak normal, mempunyai perasaan 

takut akan lingkungan yang lebih luas, ketergantungan terhadap orang lain, 

perhatian mereka lebih sukar dialihkan, umumnya memiliki sifat yang polos 

dan tanpa banyak masalah, dan lebih mudah marah dan cepat tersinggung. 

1) Egosentrisme yang melebihi anak normal 

Sifat ini disebabkan oleh anak tunarungu memiliki dunia yang kecil 

akibat interaksi dengan lingkungan sekitar yang sempit. Karena 

mengalami gangguan dalam pendengaran, anak tunarungu hanya 

melihat dunia sekitar dengan penglihatan. Penglihatan hanya melihat 

apa yang di depannya saja, sedangkan pendengaran dapat mendengar 

sekeliling lingkungan. Karena anak tunarungu mempelajari sekitarnya 

dengan menggunakan penglihatannya, maka aka timbul sifat ingin 

tahu yang besar, seolah-olah mereka haus untuk melihat, dan hal itu 

semakin membesarkan egosentrismenya. 

2) Mempunyai perasaan takut akan lingkungan yang lebih luas 

Perasaan takut yang menghinggapi anak tunarungu seringkali 

disebabkan oleh kurangnya penguasaan terhadap lingkungan yang 

berhubungan dengan kemampuan berbahasanya yang rendah. 

Keadaan menjadi tidak jelas karena anak tunarungu tidak mampu 

menyatukan dan menguasai situasi yang baik. 
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3) Ketergantungan terhadap orang lain 

Sikap ketergantungan terhadap orang lain atau terhadap apa yang 

sudah dikenalnya dengan baik, merupakan gambaran bahwa mereka 

sudah putus asa dan selalu mencari bantuan serta bersandar pada 

orang lain. 

4) Perhatian mereka lebih sukar dialihkan 

Sempitnya kemampuan berbahasa pada anak tunarungu menyebabkan 

sempitnya alam fikirannya. Alam fikirannya selamanya terpaku pada 

hal-hal yang konkret. Jika sudah berkonsentrasi kepada suatu hal, 

maka anak tunarungu akan sulit dialihkan perhatiannya ke hal-hal lain 

yang belum dimengerti atau belum dialaminya. Anak tunarungu lebih 

miskin akan fantasi. 

5) Umumnya memiliki sifat yang polos, sederhana dan tanpa banyak 

masalah 

Anak tunarungu tidak bisa mengekspresikan perasaannya dengan baik. 

Anak tunarungu akan jujur dan apa adanya dalam mengungkapkan 

perasaannya. Perasaan anak tunarungu biasanya dalam keadaan 

ekstrim tanpa banyak nuansa. 

6) Lebih mudah marah dan cepat tersinggung 

Karena banyak merasakan kekecewaan akibat tidak bisa dengan 

mudah mengekspresikan perasaannya, anak tunarungu akan 

mengungkapkannya dengan kemarahan. Semakin luas bahasa yang 

mereka miliki semakin mudah mereka mengerti perkataan orang lain, 
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namun semakin sempit bahasa yang mereka miliki akan semakin sulit 

untuk mengerti perkataan orang lain sehingga anak tunarungu 

mengungkapkannya dengan kejengkelan dan kemarahan. 

Berdasarkan karakteristik anak tunarungu dari beberapa aspek yang sudah 

dibahas diatas, maka dapat disimpulkan bahwa sebagai dampak dari 

ketunarunguannya tersebut hal yang menjadi perhatian adalah kemampuan 

berkomunikasi anak tunarungu yang rendah. Intelegensi anak tunarungu 

umumnya berada pada tingkatan rata-rata atau bahkan tinggi, namun prestasi anak 

tunarungu terkadang lebih rendah karena pengaruh kemampuan berbahasanya 

yang rendah. Maka dalam pembelajaran di sekolah anak tunarungu harus 

mendapatkan penanganan dengan menggunakan metode yang sesuai dengan 

karakteristik yang dimiliki. Anak tunarungu akan berkonsentrasi dan cepat 

memahami kejadian yang sudah dialaminya dan bersifat konkret bukan hanya hal 

yang diverbalkan. Anak tunarungu membutuhkan metode yang tepat untuk 

meningkatkan kemampuan berbahasanya yaitu metode yang dapat menampilkan 

kekonkretan sesuai dengan apa yang sudah dialaminya. Metode pembelajaran 

untuk anak tunarungu haruslah yang kaya akan bahasa konkret dan tidak 

membiarkan anak untuk berfantasi mengenai hal yang belum diketahui. 

2.4.3 Klasifikasi Anak Tunarungu 

Klasifikasi diperlukan untuk layanan pendidikan berkebutuhan khusus. 

Klasifikasi menjadi penentu dalam pemilihan alat bantu mendengar yang sesuai 

dengan sisa pendengarannya dan menunjang lajunya pembelajaran yang efektif. 

Dalam menentukan ketunarunguan dan pemilihan alat bantu dengar  serta layanan 
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khusus akan mempercepat proses dalam mempersepsi bunyi bahasa dan berbicara 

secara maksimal. 

Klasifikasi ketunarunguan menurut Royal National Institue for Deaf 

People (2009) dapat dibagi kedalam empat kategori, antara lain: 

a. Gangguan pendengaran ringan. 

Gangguan pendengaran yang sifatnya ringan dapat menyebabkan 

seseorang kesulitan mengikuti pembicaraan, terutama jika situasi di 

sekitar ramai. Intensitas suara paling rendah yang mampu didengar 

berkisar antara 25-39 desibel. 

b. Gangguan pendengaran sedang. 

Orang-orang yang mengalami gangguan pendengaran dalam level 

sedang mungkin memiliki kesulitan mengikuti pembicaraan tanpa alat 

bantu dengar. Intensitas suara paling rendah yang mampu didengar 

berkisar antara 40-46 desibel. 

c. Gangguan pendengaran parah. 

Orang-orang dengan gangguan pendengaran parah sangat bergantung 

pada kemampuan membaca gerak bibir, bahkan bila orang tersebut 

menggunakan alat bantu dengar sekalipun. Intensitas suara paling 

rendah yang bisa didengar berkisar antara 70-94 desibel. Bahasa 

isyarat merupakan bahasa pertama atau bahasa yang lebih dipilih untuk 

berinteraksi. 

 

 



25 
 

d. Gangguan pendengaran sangat parah. 

Intensitas suara paling rendah yang bisa didengar berkisar antara 95 

desibel atau lebih. Bahasa isyarat merupakan bahasa yang dapat 

digunakan untuk melakukan interaksi, tetapi beberapa orang lebih 

memilih membaca gerak bibir. (Thompson, 2014: 105) 

Selanjutnya Uden (dalam Murni Winarsih, 2007: 26) membagi klasifikasi 

ketunarunguan menjadi tiga, yakni berdasar saat terjadinya ketunarunguan, 

berdasarkan tempat kerusakan pada organ pendengarannya, dan berdasar pada 

taraf penguasaan bahasa. 

1. Berdasarkan sifat terjadinya  

a. Ketunarunguan bawaan, artinya ketika saat lahir anak sudah 

mengalami/ menyandang tunarungu dan indera pendengarannya 

sudah tidak berfungsi lagi.  

b. Ketunarunguan setelah lahir, artinya terjadinya tunarungu setelah 

anak lahir diakibatkan oleh kecelakaan atau suatu penyakit.  

2. Berdasarkan tempat kerusakan  

a. Kerusakan pada bagian telinga luar dan tengah, sehingga 

menghambat bunyi-bunyian yang akan masuk ke dalam telinga 

disebut Tuli Konduktif.  

b. Kerusakan pada telinga bagian dalam sehingga tidak dapat 

mendengar bunyi/suara, disebut Tuli Sensoris.  
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3. Berdasarkan taraf penguasaan bahasa  

a. Tuli pra bahasa (prelingually deaf) adalah mereka yang menjadi tuli 

sebelum dikuasainya suatu bahasa (usia 1,6 tahun) artinya anak 

menyamakan tanda (signal) tertentu seperti mengamati, menunjuk, 

meraih dan sebagainya namun belum membentuk system lambang  

b. Tuli purna bahasa (post lingually deaf) adalah mereka yang menjadi 

tuli setelah menguasai bahasa, yaitu telah menerapkan dan 

memahami sistem lambang yang berlaku di lingkungan. 

Klasifikasi dalam dunia pendidikan diperlukan untuk menentukan 

bagaimana upaya yang akan dilakukan lembaga pendidikan. Terdapat ragam jenis 

klasifikasi termasuk yang sudah dipaparkan di atas. Klasifikasi di atas merupakan 

jenis klasifikasi yang membagi tunarungu menjadi beberapa kelompok sesuai 

dengan kehilangan pendengarannya dan tempat terjadi kerusakan. Klasifikasi 

memudahkan untuk menentukan dan memfokuskan subjek dalam penelitian ini. 

Subjek dalam penelitian ini termasuk dalam klasifikasi ketunarunguan bawaan, 

ketika lahir anak sudah mengalami gangguan pendengaran sehingga penanganan 

yang lambat akan memengaruhi kemampuan berkomunikasi siswa tunarungu. 

2.5 Proses Pembelajaran Siswa Tunarungu 

Pembelajaran berasal dari kata belajar. Belajar adalah suatu kegiatan yang 

melibatkan individu secara keseluruhan baik fisik maupun mental untuk mencapai 

suatu tujuan. Tujuan belajar secara umum adalah untuk mencapai perubahan 

dalam tingkah laku dan pola pikir individu yang belajar. Perubahan yang 

dimaksud tentu yang bersifat positif yang membantu proses perkembangan. 
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Pembelajaran pada dasarnya merupakan suatu proses kegiatan yang dilakukan 

oleh guru kepada siswanya, sehingga tingkah laku siswa berubah ke arah yang 

lebih baik. Berkaitan dengan hal tersebut, seorang guru diharuskan mampu 

mengatur serta mengorganisasikan lingkungan, siswa dan faktor lainnya agar 

terjadi proses belajar. 

Proses pembelajaran merupakan proses komunikasi yang berlangsung 

pada dunia pendidikan. Proses pembelajaran yang terjadi pada SLB berbeda 

dengan proses pembelajaran pada sekolah lainnya karena siswa SLB memiliki 

keterbartasan dalam berkomunikasi. Oleh karena itu diperlukan metode atau cara 

yang dapat digunakan guru (komunikator) untuk menyampaikan materi pelajaran 

(pesan) kepada siswa SLB (komunikan). 

2.6 Pendekatan Teori 

Pendekatan teori yang digunakan adalah teori interaksi simbolik. Perilaku 

manusia harus dipahami dari sudut pandang subyek. Dimana teori interaksi 

simbolik memandang bahwa kehidupan sosial pada dasarnya adalah interaksi 

manusia dengan menggunakan simbol-simbol (Mulyana, 2005: 70). Interaksi 

adalah istilah dan garapan sosiologi, sedangkan simbolik adalah garapan 

komunikologi atau ilmu komunikasi. Kontribusi utama sosiologi pada 

perkembangan ilmu psikologi sosial yang melahirkan perspektif interaksi 

simbolik. (Ahmadi, 2008: 302) 

Penggunaan simbol yang dapat menunjukkan sebuah makna tertentu 

bukanlah sebuah proses interpretasi yang tercipta melalui sebuah persetujuan 

resmi, melainkan hasil dari proses interaksi sosial. Makna adalah produk interaksi 



28 
 

sosial, karena itu makna tidak melekat pada objek, melainkan dinegosiasikan 

dalam penggunaan bahasa. Negosiasi itu dimungkinkan karena manusia mampu 

menamai segala sesuatu, bukan hanya objek fisik, tindakan atau peristiwa (bahkan 

tanpa kehadiran objek fisik, tindakan atau peristiwa itu). (Arnold M Rose 

1974:143 dalam Mulyana 2005:72). Inti penelitian ini adalah mengungkap 

bagaimana cara manusia dalam menggunakan simbol-simbol yang 

merepresentasikan apa yang akan mereka sampaikan dalam proses komunikasi 

dengan sesama. 

Terbentuknya makna dari sebuah simbol tak lepas karena peranan individu 

yang melakukan respon terhadap simbol tersebut. Individu dalam kehidupan 

sosial selalu merespon lingkungan termasuk objek fisik (benda) dan objek sosial 

(perilaku manusia) yang kemudian memunculkan sebuah pemaknaan. Respon 

yang mereka hasilkan bukan berasal dari faktor eksternal ataupun didapat dari 

proses mekanis, namun lebih bergantung dari bagaimana individu tersebut 

mendefinisikan apa yang mereka alami atau lihat. Jadi peranan individu sendirilah 

yang dapat memberikan pemaknaan dan melakukan respon dalam kehidupan 

sosialnya. Bagi Mead, kesadaran akan “diri” berarti menjadi suatu “diri” dalam 

pengalaman seseorang sejauh “suatu sikap yang dimilikinya sendiri 

membangkitkan sikap serupa dalam upaya social . kesadaran akan konsep “diri” 

akan muncul ketika individu memasuki pengalaman dirinya sendiri sebagai suatu 

obyek. 

Teori Interaksi Simbolik yang masih merupakan pendatang baru dalam 

studi ilmu komunikasi, yaitu sekitar awal abad ke-19 yang lalu. Sampai akhirnya 
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teori interaksi simbolik terus berkembang sampai saat ini, dimana secara tidak 

langsung simbolik merupakan cabang sosiologi dari perspektif interaksional 

(Ardianto, 2007:40). Interaksi simbolik menurut perspektif interaksional, dimana 

merupakan salah satu perspektif yang ada dalam studi komunikasi, yang 

barangkali paling bersifat ”humanis” (Ardianto.2007:40). Dapat dipahami bahwa 

dalam perspektif interaksional, keagungan dan maha karya nilai individu di atas 

pengaruh nilai-nilai yang ada selama ini lebih ditonjolkan. Dalam perspektif ini 

setiap individu dianggap mempunyai esensi kebudayaan, berinteraksi di tengah 

sosial masyarakat, dan menghasilkan “buah pikiran” yang disepakati secara 

kolektif. Pada akhirnya, dapat dikatakan bahwa setiap bentuk interaksi sosial yang 

dilakukan oleh setiap individu, akan mempertimbangkan sisi individu tersebut, 

inilah salah satu ciri dari perspektif interaksional yang beraliran interaksionisme 

simbolik. 

Banyak ahli di belakang perspektif ini yang mengatakan bahwa individu 

merupakan hal yang paling penting dalam konsep sosiologi. Mereka mengatakan 

bahwa individu adalah objek yang bisa secara langsung ditelaah dan dianalisis 

melalui interaksinya dengan individu yang lain. Menurut Ralph Larossa dan 

Donald C. Reitzes (1993) dalam West-Turner (2008: 96), interaksi simbolik pada 

intinya menjelaskan tentang kerangka referensi untuk memahami bagaimana 

manusia, bersama dengan orang lain, menciptakan dunia simbolik dan bagaimana 

cara dunia membentuk perilaku manusia. 
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2.7 Fokus Penelitian 

Fokus dalam penelitian ini adalah penggunaan komunikasi non verbal, 

yang mana komunikasi non verbal dalam proses interaksi antar manusia 

diperlukan sebagai penguatan makna atas pesan yang disampaikan secara lisan. 

Komunikasi non verbal disampaikan melalui simbol gerak isyarat dari tiap 

anggota tubuh manusia. Komunikasi non verbal dalam penelitian ini ditekankan 

pada gerakan tubuh ilustrator yang merupakan perilaku non verbal yang menyertai 

dan secara harfiah mengilustrasikan pesan verbal. 

Penggunaan simbol gerakan tubuh ilustrator guru yang dimaksud adalah 

konteks penggunaan gerak isyarat dengan anggota tubuh seperti kepala, mata, 

bibir, tangan, jari serta alat peraga dalam berkomunikasi dengan siswa tunarungu 

di SLB Bhakti Luhur Malang. Komunikasi bisa dikatakan baik apabila peserta 

didik tunarungu mampu menginterpretasikan pesan dengan baik, pesan yang 

disampaikan oleh guru mampu memberikan umpan balik (feedback) dengan 

makna yang sama. 

Penelitian ini dilakukan pada Kegiatan Belajar Mengajar di SLB Bhakti 

Luhur Malang, karena beragamnya fenomena interaksi yang dilakukan, namun 

demikian penggunaan bahasa isyarat dengan dibantu komunikasi nonverbal 

sebagai bahasa utama yang disampaikan melalui komunikasi antar pribadi dan 

juga gerakan tangan, dapat membantu menyampaikan pesan agar mudah 

dimengerti oleh siswa tunarungu di SLB Bhakti Luhur Malang. 
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2.8 Kerangka Konsep 

Secara umum kerangka konsep merupakan suatu model konseptual yang 

berkaitan dengan cara peneliti untuk menyusun teori atau menghubungkan 

beberapa unsur yang dianggap penting untuk dibahas dalam penelitian. Kerangka 

konsep terkait dengan konsep-konsep yang telah dan biasa dipergunakan secara 

umum, baik yang dapat memberi penguatan terhadap apa yang dikaji maupun 

memperlemah atau menunjukkan sisi yang berbeda dari kajian yang dilakukan. 

(Muslimin, 2016: 34). 

Gambar 1 
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