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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Pada dasarnya anak tunarungu sama dengan anak-anak lainnya. Mereka 

memiliki kesamaan dalam fisik dan juga kebutuhan sosialnya.Dalam segi fisik 

anak tunarungu juga dapat makan dan minum serta mereka juga bernapas normal 

layaknya anak-anak lainya.Sedangkan dalam segi kebutuahan sosialnya, anak 

tunarungu membutuhkan kasih sayang, motivasi, dan perhatian yang 

lebih.Disamping itu, anak tunarungu juga perlu mendapatkan pendidikan yang 

layak seperti anak normal pada umumnya. 

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) mengemukakan tunarungu dapat diartikan sebagai keadaan dari seorang 

individu yang mengalami kerusakan pada indra pendengaran sehingga 

menyebabkan tidak bisa menangkap berbagai rangsang suara, atau rangsang lain 

melalui pendengaran. 

Dalam hal ini tugas guru adalah menyampaikan pelajaran kepada siswa 

melalui interaksi komunikasi dalam proses pembelajaran di sekolah. Keberhasilan 
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guru dalam menyampaikan materi sangat bergantung pada kelncaran interaksi 

komunikasi antara guru dengan siswanya. Ketidaklancaran komunikasi akan 

membawa akibat terhadap pesan yang disampaikan atau diberikan oleh guru. 

Guru dalam suatu sekolah merupakan elemen yang paling berpengaruh 

sekali. Guru merupakan pendiri sekolah, sudah sewajarnya bahwa pertumbuhan 

siswa dalam sekolah tersebut bergantung kepada kemampuan guru dalam 

berkomunikasi dengan siswanya. 

Hal utama yang menjadi dasar perhatian dan penting dalam penelitian ini 

adalah keberadaan guru dan siswa tunarungu itu sendiri. Anak dengan kebutuhan 

khusus tunarungu memiliki kebutuhan spesial dalam pendidikan yang tidak bisa 

dipenuhi oleh sekolah normal pada umumnya. Keberadaan guru di sekolah luar 

biasa menjadi sebuah panasea tersendiri bagi anak berkebutuhan khusus pada 

umumnya dan anak tunarungu pada khususnya. Hak terhadap pengetahuan, ilmu, 

dan informasi tentang dunia luar tidak akan dapat mereka penuhi tanpa adanya 

arahan dan bimbingan dari sekolah formal yang memberikan guru dengan 

kemampuan khusus membimbing anak-anak yang memiliki kebutuhan khusus. 

Maka pendidikan di bangku sekolah menjadi sebuah tuntutan yang harus dipenuhi 

agar anak tunarungu dapat memperoleh pendidikan yang setara dengan anak 

normal lainnya, utamanya dalam berkomunikasi. Pendidikan bagi anak tunarungu 

sendiri juga bukan merupakan hal yang mudah untuk dilakukan bagi para guru 

tunarungu, karena seringkali mereka harus memikirkan cara-cara tersendiri di luar 

pemikiran guru sekolah normal, terutama yang berhubungan dengan peningkatan 

kemampuan komunikasi murid tunarungu yang mereka bimbing sehari-hari. 
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Di sebuah sekolah guru merupakan alat dalam memicu minat siswa 

tunarungu dalam menuntut ilmu. Dalam pembelajaran di kelas, guru mempunyai 

peranan yang sanagt penting dalam membentuk kepribadian para siswa tunarungu 

baik dalam tata cara bergaul dan bermasyarakat dengan sesame siswa lainnya. 

Untuk terciptanya hal tersebut, maka dibutuhkan sebuah system komunikasi yang 

baik dengan menggunakan metode-metode tertentu. 

Metode pengajaran dan materi yang diajarkan seorang guru khususnya 

guru SLB kepada siswa tunarungu ditentukan oleh seberapa jauh kedalaman ilmu 

pengetahuan guru tersebut. Dalam hal ini, guru SLB lebih mengutamakan 

komunikasi nonverbal yang dilakukan dalam melaksanakan proses pembelajaran 

dikelas. Karena siswa tunarungu merupakan siswa yang tidak sama dengan siswa 

pada umumnya. 

Proses komunikasi tersebut selalu mengalami perubahan sesuai dengan 

perkembangan zaman dan majunya ilmu komunikasi yang mempelajari tantang 

komunikasi nonverbal. Pada awalnya manusia hanya mengenal tentang 

komunikasi melalui suara atau komunikasi verbal. Komunikasi semacam ini 

terbatas pada jarak yang dekat dan face to face saja. Namun, dengan 

berkembangnya zaman komunikasi mengalami kemajuan dengan adanay 

komunikasi melalui isyarat atau komunikasi nonverbal. Komunikasi nonverbal 

inilah yang digunakan dlam melaksanakan pembelajaran di Sekolah Luar Biasa. 

Karena guru dalam melaksanakan komunikasi tidak hanya menggunakan lisan 

namun dengan menggunakan isyarat atau symbol;symbol tertentu. 

Komunikasi nonverbal adalah salah satu bentuk komunikasi yang sering 

digunakan dalam presentasi, dimana penyampaiannya bukan dengan kata-kata 
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ataupun suara tetapi melalui gerakan-gerakan anggota tubuh yang sering dikenal 

dengan istilah bahasa isyarat atau body language. Selain itu juga, penggunaan 

bahasa non verbal dapat melalui  kontak mata, penggunaan objek seperti 

pakaian,  potongan rambut, dan penggunaan simbol-simbol. 

Berangkat dari permasalahan diatas, peneliti tertarik untuk melakukan 

penelitian di SLB Muhammadiyah Lamongan. Karena peneliti ingin melihat 

proses komunikasi nonverbal yang dilakukan guru dengan siswa yang ada di SLB 

Muhammdiyah Lamongan. Dengan latar belakang tersebut peneliti terdorong 

untuk mengetahui proses komunikasi nonverbal guru dengan siswa tunarungu 

pada pembelajaran di Sekolah Luar Biasa Muhammadiyah Lamongan . 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka yang menjadi rumusan 

masalah dalam penelitian ini adalah: 

1. Bagaimana komunikasi nonverbal guru dengan siswa tunarungu pada 

pembelajaran di Sekolah Luar Biasa Muhammadiyah Lamongan? 

2. Apa saja yang menghambat komunikasi nonverbal guru dengan siswa 

tunarungu pada pembelajaran di Sekolah Luar Biasa Muhammadiyah 

Lamongan? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Mengacu pada rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini 

adalah: 
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1. Untuk mengetahui komunikasi nonverbal guru dengan siswa tunarungu 

pada pembelajaran di Sekolah Luar Biasa Muhammadiyah Lamongan. 

2. Untuk mengetahui apa saja yang menghambat  komunikasi nonverbal guru 

dengan siswa tunarungu pada pembelajaran di Sekolah Luar Biasa 

Muhammadiyah Lamongan  

D. Manfaat Penelitian 

1. Praktis 

a. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan referensi untuk 

kajian komunikasi khususnya dalam bidang komunikasi interpersonal. 

b. Penelitian ini juga diharapkan dapat dijadikan sumber pengambilan 

tindakan terhadap praktik penanganan anak tunarungu di sekolah-

sekolah SLB dan inklusi, untuk semua jenjang pendidikan. 

2. Akademis 

Melalui hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber informasi 

tambahan dan dapat dijadikan sebuah masukan dalam evaluasi tentang 

komunikasi nonverbal guru dengan siswa tunarungu pada pembelajaran di 

Sekolah Luar Biasa Muhammadiyah Lamongan. 

 


