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BAB I PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Media sosial yang merupakan bentuk dari komunikasi massa, yang  

kini hadir sebagai bagian dari alat komunikasi yang penggunanya dapat 

dengan mudah berpartisipasi, berbagi, dan dapat menciptakan isi pesan. 

Media sosial merupakan media online yang mendukung interaksi sosial 

dengan menggunakan teknologi yang berbasis web yang dapat mengubah 

komunikasi menjadi dialog interaktif. Dengan adanya media sosial setiap 

orang dapat saling terhubung dengan tanpa ada batasan geografis, ruang, 

bahkan waktu. Dengan adanya tujuan yang sama yaitu saling 

berkomunikasi, bertukar kabar, berbagai informasi, serta menjalin sebuah 

pertemanan baru. Dalam media sosial terdapat interaksi dan relasi 

interpersonal yang berbentuk sebuah aplikasi atau situs web yang 

memudahkan orang untuk saling berkomunikasi dua arah yaitu mengirim 

pesan atau informasi yang kemudian dapat ditanggapi oleh orang lain 

melalui kolom komentar. Pesan atau informasi yang dibagikan dapat 

berupa tulisan, gambar, maupun sebuah video. 

Berdasarkan data yang di himpun dari WeAreSocial.net dan 

Hootsuite 2017, bahwa perkembangan internet yang terjadi di indonesia 

sangat pesat. Terlihat dengan perkembangan yang tumbuh 51% dalam 

kurun waktu satu tahun. Pertumbuhan penggunaan internet di dunia yaitu 

10% dengan memasuki urutan kedua pengguna internet terbesar. Bahkan 

terdapat lebih dari 69% penduduk Indonesia yang merupakan pengguna 

media sosial aktif, sebab penduduk Indonesia dapat sangat mudah 



2 
 

mengakses media sosial menggunakan perangkat mobile(gadget). Hal 

tersebut membuat Indonesia menduduki posisi ke empat dunia, yaitu 

dengan menggunakan perangkat mobile yakni sebanyak 50%. Dalam data 

yang dijelaskan memberikan sebuah hasil survey dari sebuah perusahaan 

teknologi yaitu Globalwebindex, menurutnya bahwa pengguna internet 

aktif di Indonesia memiliki perkiraan rentang usia 16-40 tahun. Dengan ini 

menunjukkan adanya platform media sosial yang aktif digunakan 

penduduk Indonesia.  

Gambar 1.1.1 

Sumber : Datadoks, katadata indonesia (katadata.co.id) 

Menurut Burhan Bungin, media massa adalah komunikasi dan 

informasi yang melakukan penyebaran informasi secara massa dan dapat 

diakses oleh masyarakat secara massal (Bungin, 2004:7). Media sosial 

digunakan dalam komunikasi apabila komunikasi berjumlah banyak dan 

bertempat tinggal jauh. Keuntungan komunikasi dengan dengan media 
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sosial ialah bahwa media sosial inilah yang menimbulkan keserempakan, 

artinya suatu pesan dapat diterima oleh komunikan yang jumlahnya 

relative amat banyak, ratusan, ribu, jutaan, bahkan ratusan juta pada saat 

yang sama secara bersama-sama.  

Dalam kegunaan media sosial ini membuat cara komunikasi yang 

berbeda yaitu lebih sangat terbuka. Semua bentuk informasi umum 

maupun privasi disajikan dengan sangat baik tanpa ada batasan. Dalam 

perkembangan media sosial  ini masih banyak saja hal yang mengisahkan 

anak tunagrahita dengan menghadirkan episode yang sendu dan pilu. 

Dengan keterbatasan yang dimilikinya seakan menjadi kelaziman bahwa 

narasi difabel memunculkan untuk diremehkan dan dianggap rendah, tidak 

terkecuali dalam potret budaya popular kekinian.  

Begitu halnya dengan orang penyandang tunagrahita, disaat orang 

yang lain sedang bersemangat menceritakan dan menikmati perkembangan 

media, tapi tidak dirasakan oleh penyandang disabilitas. Mereka para 

penyandang disabilitas, kelompok ini tentu adalah salah satu bagian dalam 

masyarakat yang belum tentu bisa menikmati perkembangan media dan 

teknologi informasi secara utuh. Merekapun ikut menggunakan media 

baru yang banyak digunakan oleh beberapa masyarakat normal, beberapa 

media yang sering digunakan yang menurut mereka mudah untuk 

dipahami dalam segi penggunaannya.  

Pada dasarnya kita tidak dapat meremehkan kemungkinan-

kemungkinan yang terjadi di media social sebagai ruang public yang 

membangun kesetaraan. Ide originalitas dari media sosial adalah sebuah 
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kesetaraan. Dimana media online menjadi ruang untuk protes, edukasi, dan 

sangat mungkin untuk meruntuhkan stigma terhadap difabel/disabilitas. 

Dalam hal bermedia mereka juga memiliki hak yang sama dalam 

mendapatkan dan memberikan informasi serta berinteraksi di media sosial.  

Anak tunagrahita memiliki beberapa kekurangan dalam dirinya. 

Menurut A. Salim Choiri Dan Ravik Karsidi (1999:47) menjelaskan 

bahwa anak tunagrahita memiliki perkembangan mental yang tidak 

berlangsung secara normal, sehingga sebagai akibatnya terdapat 

ketidakmampuan dalam bidang intelektual, kemauan, rasa, penyesuaian 

sosial dan sebagainya. Dengan kondisi perkembangan yang demikian 

membuat anak tunagrahita mengalami hambatan sehingga tidak mencapai 

tahap perkembangan yang optimal. Dalam hal ini anak tunagrahita mampu 

menerima perkembangan yang ada hanya saja memiliki proses yang lama 

dalam mencerna informasi yang didapatkannya.  

Klasifikasi anak tunagrahita terbagi menjadi tiga, yaitu tunagrahita 

ringan, tunagrahita sedang, dan tunagrahita berat. Klasifikasi tersebut 

terbagi dengan tingkat kemampuan yang dimiliki oleh anak tunagrahita. 

Seperti tunagrahita ringan, anak tunagrahita masih mampu belajar 

membaca, menulis, dan berhitung sederhana. Sehingga pada usianya 16 

tahun mereka memiliki tingkat kecerdasan sama dengan anak yang berusia 

dan setingkat dengan anak kelas tiga-lima SD. Dan kematangan dalam 

bergaul dan dapat mengerjakan pekerjaan ringan dapat dicapai saat anak 

tersebut berusia 9-12 tahun. Maka anak tunagrahita ringan masih 
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dikatakan mampu dalam melakukan beberapa hal terutama mendapatkan 

informasi dan perkembangan yang ada di sekitarnya. 

Menurut AAMD (American Assosiation on Mental Deficiency) 

dan PP No. 72 tahun 1991 dalam Amin (1995:22-24), menerangkan bahwa 

anak tunagrahita ringan merupak mereka yang termasuk dalam kelompok 

memiliki kecerdasan dan adaptasi sosialnya terhambat, namun mereka 

mempunyai kemampuan untuk berkembang dalam bidang pelajaran 

akademik, penyesuaian sosial dan kemampuan bekerja. (Wikipedia, 2018) 

Bagaimanapun penyandang tunagrahita memiliki hak yang sama 

dalam mendapatkan informasi dan menikmati teknologi yang membantu 

mereka dalam berkomunikasi kepada orang lain. Mereka selalu berupaya 

untuk mendapatkan informasi selayaknya anak-anak normal pada 

umumnya. Anak normal dapat bersekolah untuk mendapatkan ilmu, maka 

begitu pula dengan anak tunagrahita juga mendapatkan pelayanan dalam 

menuntut ilmu. Jika anak normal mulai menggunakan media social 

sebagai alat komunikasi dengan dunia, maka anak tunagrahita juga dapat 

menggunakan media social. Tetapi berbeda dengan anak normal pada 

umumnya, dengan keterbatasan yang dimiliki anak tunagrahita adalah 

dalam proses mencerna dan bersosialisasi dengan lawan bicaranya.  

Semua dianggap sama hanya saja perbedaan proses berpikir yang 

menjadi keterbatasan dalam berkomunikasi anak tunagrahita. Seperti anak-

anak pada umumnya anak tunagrahita juga dapat mengikuti perkembangan 

zaman. Selain mereka bersekolah mereka juga berinteraksi dengan 
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menggunakan gadget atau smartphone. Sehingga tidak menutup 

kemungkinan mereka mulai berlanjut menggunakan social media.  

Sesuatu hal yang banyak tidak kita ketahui mengenai prestasi 

kalangan disabilitas.  Diluaran sana banyak prestasi yang mereka berikan 

untuk lingkungannya, hanya saja tidak banyak orang tahu atau  

dipublikasikasikan sehingga kelebihan tersebut bisa menjadi sebuah 

inspirasi dan motivasi bagi banyak orang. Mereka sangat bekerja keras 

untuk memberikan sebuah perubahan yang membuat dirinya dan orang 

lain bangga. Selalu ada niat baik dan kerja keras yang mereka lakukan. 

Banyak prestasi yang mereka tunjukkan, seperti dalam bidang kesenian, 

pendidikan bahkan sosial. Baru-baru ini dalam program tayangan televisi 

Hitam Putih Trans7 menampilkan sisi lain dari Kang Engkus seorang 

penyandang disabilitas. Dalam tanyangan tersebut menceritakan seorang 

disabilitas membagikan ilmu dan pelajaran bahassa inggris melalui media 

sosial facebook. Ia memberikan bimbingan bahasa Inggris secara online 

dalam halaman facebooknya.  

Dengan hal ini bahwa media sosial memberikan dampak positif 

dan membantu siapa saja terlepas dari keterbatasan yang dimiliki oleh 

penggunanya. Dalam cerita tersebut kalangan disabilitas dapat 

memberikan pengaruh positif dan manfaat bagi siapa saja. Dan dengan 

kegigihan yang dilakukan menunjukkan bahwa ia bisa menggunakan 

media sosial untuk dapat berinteraksi dengan banyak orang dan 

mendapatkan pengaruh baik untuk orang lain, tidak hanya untuk 

berinteraksi tetapi juga berbagi informasi dan ilmu.  
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Pada saat ini penggunaan media sosial saat ini tercermin dari upaya 

mereka untuk mengkontruksi identitas diri melalui tulisan status atau 

distribusi tautan laman tertentu yang sesungguhnya hanya untuk 

menjelaskan kepada khalayak tentang siapa dan bagaimana atau justru 

sebaliknya, yaitu tidak mewakili identitas pengguna sama sekali 

(Mulawarman, 2017).  

Seperti apa anak tunagrahita menikmati dan mengikuti 

perkembangan media dalam berinteraksi. Bagaimanakah anak tunagrahita 

dalam menggunakan dan berinteraksi dalam media social. Dengan 

keterbatasan yang dimiliki, informasi seperti apakah yang mereka 

inginkan dan didapatkan. Dalam hal ini penggunaan social media terhadap 

anak tunagrahita dalam bersosialisasi di lingkungan sekolah ataupun 

dalam lingkungan bermasyarakat. Terlepas dari anak tunagrahita 

mendapatkan ilmu di lingkungan sekolah, mereka juga mendapatkan 

informasi dan ilmu yang bisa mereka dapatkan di media social.  

Lembaga pendidikan adalah wadah yang sangat menunjang bagi 

tumbuh kembang anak dalam mengekspresikan dirinya dan bergaul 

dengan orang lain.tidak hanya itu lembaga pendidikan juga memberikan 

keterampilan atau bekal hidup yang nantinya dapat bermanfaat dalam 

berinteraksi dengan masyarakat. Lembaga pendidikan untuk anak yang 

memiliki keterbatasan salah satunya adalah Sekolah Luar Biasa (SLB). 

Sekolah tersebut pun memiliki beberapa kategori atau golongan sesuai 

tingkat keterbatasannya.  
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Serta kenapa harus SLB C sebagai salah satu tujuan penelitian, 

yaitu SLB C merupakan sekolah yang ditujukan kepada anak yang 

menderita tunagrahita atau individu dengan inteligensi yang dibawah rata-

rata serta kurang memilki kemampuan adaptasi, sehingga mereka perlu 

mendapat pembelajaran tentang bina diri dan sosialisasi. Bahkan 

cenderung menarik diri dari lingkungan dan pergaulan. (Susanti, 2015). 

Anak tunagrahita termasuk normal dalam segi fisik, hanya saja mereka 

terbatas dari segi berpikir dan cenderung lambat. Pemilihan lokasi 

penelitian ini yaitu sekolah luar biasa ini berada di tengah kota dan sangat 

berdekatan dengan sekolah umum untuk anak normal. Maka 

perkembangan siswa SLB tersebut bisa dikatakan  maju dengan dapat 

mengikuti perkembangan jaman yang ada. Serta pergaulannya pun juga 

bisa mengikuti pergaulan di lingkungan sekitar yang mayoritas dikelilingi 

siswa sekolah umum dan anak normal. Serta sekolah tersebut berada 

dibawah naungan yayasan pendidikan dari Kementerian Pendidikan dan 

Kebudayaan Indonesia.  

Menurut data Kemendikbud, salah satu contoh Sekolah Luar Biasa 

C (SLB C) yang ada di samarinda  memiliki 119 siswa tunagrahita, 12 

rombongan belajar dan 9 guru . SLB ini selain menjalankan proses belajar 

mengajar mereka juga memberikan pengajaran pengmbangan diri. Proses 

belajar mengajar yang dilakukan di luar kelas agar memberikan efek segar 

dan berbeda dari biasanya. Di sekolah ini sudah dilengkapi oleh jaringan 

internet, sehingga menambah metode pembelajaran dengan menggunakan 

audio visual.  
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Dalam penjelasan latarbelakang diatas  yang menjadi focus 

penelitian adalah bagaimana penggunaan media social di kalangan anak 

tunagrahita. Dalam proses mendaptkan informasi, bersosialisasi, dan 

berinteraksi kepada orang lain. Media tidak hanya digunakan oleh 

kalangan biasa, namun media social juga dapat diakses oleh banyak 

kalangan yang membedakan adalah proses mencerna dan menyerap 

informasi tersebut. Sehingga memunculkan judul sebagai berikut 

“Penggunaan Media Sosial di Kalangan Tunagrahita (Study pada Siswa 

SLB C Ruhui Rahayu. Samarinda)” 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latarbelakang yang telah diuraikan, maka rumusan 

masalahnya dalam penilitian ini adalah bagaimanakah siswa SLB C Ruhui 

Rahayu Samarinda dalam menggunakan dan berinteraksi di media social? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mendeskripsikan 

penggunaan media sosial pada siswa SLB C Ruhui Rahayu Samarinda 

yang merupakan anak penyandang tunagrahita, yaitu dari cara penggunaan 

dan interaksi di dalam media social. 

1.4 Manfaat Penelitian 

1.4.1. Manfaat Teoritis 

- Dari penelitian ini diharapkan memberi pengetahuan mengenai 

proses perkembangan anak berkebutuhan khusus (tunagrahita) 

dalam menggunakan media social 
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- Memberikan suatu pandangan mengenai pengaruh yang didapatkan

anak berkebutuhan khusus(tunagrahita) dalam menggunakan media

social di lingkunan sekitar.

1.4.2. Manfaat Praktis 

Memberikan masukan dan pengetahuan kepada pihak sekolah 

SLBC Ruhui Rahayu Samarinda mengenai keefektifan dan 

pengaruh media social terhadap siswa anak tunagrahita. 
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