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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

 

A. Kajian Teori 

Bab II ini membahas kajian teori yang berkaitan dengan : (1) Konsep 

Komunikasi (2) Ruang lingkup Komunikasi (3) Komunikasi Nonverbal (4) Teori 

Komunikasi Nonverbal. 

1. Konsep Komunikasi 

Istilah komunikasi (communication) bersumber dari kata communis 

yang berarti sama makna. Di mana dalam praktiknya, komunikasi selalu 

melibatkan dua orang atau lebih, baik langsungmaupun dengan menggunakan 

media (Effendy, 2006:21). Hovland (dalam Effendy, 2006:23)mengartikan 

komunikasi sebagai upaya sistemik untuk merumuskan secara tegas asas-asas 

penyampaian informasi, pembentukan pendapat dan sikap. Sementara 

Mulyana, 2005), mengartikan komunikasi sebagai proses pembentukan makna 

di antara dua orang atau lebih. 

Komunikasi nonverbal gerak tubuh guru dalam proses belajar mengajar 

pada anak tunarungu dibutuhkan bimbingan khusus bagi mereka yang memiliki 

kekurangan panca indera agar mereka juga dapat melakukan interaksi dan 

komunikasi dengan orang lain dalam kehidupannya. Dengan demikian dapat 

dipahami bahwa komunikasi merupakan suatu proses terbentuknya kegiatan 

antara dua orang atau lebih, yang di dalamnya terdapat komunikator dan 
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komunikan, sehingga tercipta stimulus-respon yang dapat menghasilkan 

keputusan atau tindakan yang berarti. 

 

2. Ruang Lingkup Komunikasi 

a. Pengertian Ruang Lingkup Komunikasi 

Komunikasi dapat digolongkan menjadi 3 jenis yaitu personal, 

kelompok dan massa. Dari sasarannya dapat di arahkan kedalam 

komunikasi personal, kelompok dan komunikasi massa. 

1) Komunikasi Personal 

Komunikasi yang ditujukan kepada satu orang saja(tunggal). 

2) Komunikasi Kelompok 

Komunikasi yang ditujukan kepada kelompok tertentu. 

3)  Komunikasi Massa 

Komunikasi yang ditujukan kepada massa atau komunikasi yang 

menggunakan media massa (Effendy 2005 : 7-9 ) 

Pada dasarnya komunikasi dicirikan oleh sejumlah atribut tertentu. 

Atribut-atribut dan efektivitas tersebut antara lain: 

1) Terjadinya komunikasi tidak dapat dihindari. 

Tidak ada seorangpun yang dapat menghindari diri dari interaksi 

dalam bermasyarakat.Orang selalu mencari interaksi sosial. Apabila 

interaksi terjadi komunikasi tidak dapat dihindari akan menimbulkan 

kontak sosial. Semua perilaku memiliki potensi sebagai pesan yang 

dapat melekatkan arti bagi persepsi orang lain. 
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2) Komunikasi merupakan konsep transaksional 

Konsep komunikasi sebagai proses dari interaksi tak terputus dari 

sejumlah variabel yang tidak terhitung banyaknya dengan perubahan 

terus-menerus dalam nilai-nilai yang diambil dari variabel-variabel itu. 

3)  Komunikasi telah terjadi apabila penerima pesan atau informasi telah 

terpengaruh 

Komunikasi telah terjadi apabila penerima pesan atau informasi 

telah terpengaruh olehnya, si penerima telah mengaitkan arti tertentu 

pada perilaku. Penerima tidak hanya bereaksi terhadap perilaku dalam 

wilayah Persepsinya, ia juga menggunakan pribadinya secara 

menyeluruh dalam proses interprestasi. 

4) Komunikasi tidak dapat berdiri sendiri diluar konteks 

Komunikasi tidak dapat berdiri sendiri di luar konteks. Apabila 

dikaitkan dengan persuasi, kita dapat menyatakan bahwa faktor-faktor 

konteks dan bukan pesan seringkali menjadi determinan bagi adanya 

tanggapan.Konteks tidak hanya mungkin mengubah proses komunikasi 

tapi juga bercerita mengenai banyak hal tentang perilaku yang diamati. 

(Mulyana, 2001 : 61) 

b. Unsur-unsur Komunikasi 

Menurut Effendy (2006:15), ada beberapa unsur atauelemen dalam 

komunikasi, diantaranya:   

1) Sumber 
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Sumber adalah dasar yang digunakan dalam penyampaian pesan 

dan digunakan dalam rangka memperkuat pesan itu sendiri.Sumber 

dapat berupa orang, lembaga, buku, dokumen dan sejenisnya. 

2) Komunikator 

Dalam komunikasi, setiap orang atau kelompok dapat 

menyampaikan pesan-pesan komunikasi itu sebagai suatu proses 

dimana komunikator dapat menjadi komunikan, sebaliknya komunikan 

dapat menjadi komunikator. 

a) Penampilan 

Khusus dalam komunikasi tatap muka atau yang menggunakan 

media pandang dengan audio visual, seorang komunikator harus 

menyesuaikan diri dengan lingkungan dan komunikan. 

b) Penguasaan Masalah 

Seseorang yang tampil atau ditampilkan sebagai komunikator 

haruslah betul-betul menguasai masalahnya. 

c) Penguasaan Bahasa 

Komunikator harus menguasai bahasa dengan baik, bahasa ini 

dapat dimengerti oleh komunikan.Komunikator mutlak menguasai 

istilah-istilah umum yang digunakan oleh lingkungan tertentu atau 

khusus. Penguasaan bahasa akan sangat membantu menjelaskan 

pesan-pesan yang ingin kita sampaikan kepada audience itu. 

Keefektifan komunikasi tidak hanya ditentukan oleh 

kemampuan berkomunikasi tetapi juga oleh kemampuan diri si 

komunikator. 
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1) Etos Komunikator 

Keefektifan komunikasi ditentukan oleh etos 

komunikator.Etos adalah nilai diri seorang yang merupakan 

panduan dari kognisi, afeksi dan konasi. Kognisi adalah proses 

memahami yang bersangkutan dengan pikiran. Afeksi adalah 

perasaan yang ditimbulkan oleh perangsang dari luar.Konasi 

adalah aspek psikologis yang berkaitan dengan upaya dan 

perjuangan. 

Etos tidak hanya timbul pada seseorang dengan begitu saja, 

tetapi ada faktor-faktor tertentu yang mendukungnya. Faktor-

faktor itu adalah : 

a) Kesiapan 

b) Kesungguhan 

c) Kepercayaan 

d) Ketulusan 

e) Ketenangan 

f) Kesederhanaan 

g) Keramahan 

2) Sikap Komunikator 

Sikap ( attitude ) adalah suatu kesiapan kegiatan, suatu 

kecenderungan pada diri seorang untuk melakukan kegiatan 

menuju atau menjauhi nilai-nilai sosial. Dalam hubungan 

dalam kegiatan komunikasi yang melibatkan manusia-manusia 
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sebagai sasarannya pada diri komunikator terdapat lima jenis 

sikap yaitu : 

a) Reseptif 

Sikap kesediaan untuk menerima gagasan dari orang lain. 

b) Selektif 

Faktor selektif sangat penting bagi komunikator dalam 

peranannya sebagai komunikan sebagai persiapan untuk 

menjadi komunikator yang baik. Jadi untuk menjadi 

komunikator yang baik ia harus menjadi komunikan yang 

terampil. 

c) Dijestif ( Digestive ) 

Digestive adalah kemampuan komunikator dalam 

merencanakan gagasan atau informasi dari orang lain 

sebagai bahan bagi pesan yang akan dia sampaikan. 

d) Asimilatif 

Asimilatif berarti kemampuan komunikator dalam 

mengorelasikan gagasan atau informasi yang ia terima dari 

orang lain secara sistematis dengan apa yang ada dalam 

benaknya yang merupakan hasil pendidikan dan 

pengalamannya. 

e) Transmisif 

Transmisif merupakan kemampuan komunikator dalam 

mentransmisikan konsep yang telah ia formulasikan secara 

kognitif, afektif dan konatif kepada orang lain. 
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3) Pesan 

Pesan adalah keseluruhan dari apa yang disampaikan oleh 

komunikator. Pesan ini mempunyai inti dari pesan yang sebenarnya 

menjadi pengarah didalam usaha mencoba mengubah sikap dan 

tingkah laku konsumen. 

a) Penyampaian Pesan 

Melalui Lisan, face to face, melalui media dsb. 

b) Bentuk Pesan 

(1) Informatif 

(2) Persuasif 

(3) Koersif 

Pesan yang disampaikan harus tepat, pesan harus memenuhi 

syarat-syarat sebagai berikut : 

a) Umum 

Bersihkan hal-hal umum dipahami oleh audience atau komunikasi, 

bukan soal-soal yang Cuma berarti atau dipahami oleh seseorang 

atau kelompok tertentu. 

b) Jelas dan Gamblang 

Pesan haruslah jelas dan gamblang, tidak samar-samar. 

c) Bahasa yang jelas 

Hindarilah menggunakan istilah-istilah yang tidak dipahami oleh 

audience. 

d) Positif 
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Usahakan pesan agar diutarakan dalam bentuk positif, agar 

mendapatkan simpati dan menarik. 

e)  Seimbang 

Pesan yang disampaikan usahakan tidak ekstrim dan selalu 

menentang walaupun baik ataupun buruk sekalipun agar tidak 

ditolak atau diterima oleh komunikan. 

f)  Penyesuaian dengan keinginan komunikasi 

Orang yang menjadi komunikan dari komunikasi yang kita 

sampaikan selalu mempunyai kepentingan tertentu.Komunikator 

dapat menyesuaikan dengan keadaan waktu dan tempat. 

4) Channel atau Saluran 

Chanel adalah saluran penyampaian pesan, dapat disebut juga 

dengan media. Media dapat dikategorikan dalam dua bagian yaitu 

media umum dan media massa. Media umum digunakan oleh segala 

bentuk komunikasi. Media Massa digunakan untuk komunikasi massa. 

5) Efek 

Efek merupakan hasil akhir dari suatu komunikasi, yaitu sikap dan 

tingkah laku orang, sesuai atau tidaknya dengan yang kita 

inginkan.Apabila sikap dan tingkah laku sesuai maka komunikasi itu 

berhasil.Efek ini dapat dilihat dari personal opinion, publik opinion 

dan majority opinion. 

a) Personal Opinion 
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Pendapat pribadi, hal ini merupakan akibat atau hasil yang 

diperoleh dari komunikasi.Ini merupakan pendapat seseorang 

terhadap suatu masalah tertentu. 

b) Publik Opinion 

Pendapat umum, merupakan penilaian sosial mengenai sesuatu 

yang penting dan berarti atas dasar pertukaran pikiran yang 

dilakukan secara individu secara sadar. 

c) Majoriti Opinion 

Merupakan pendapat sebagian besar dari masyarakat umum. 

c. Faktor–Faktor yang diperhatikan dalam Proses Komunikasi 

Komunikasi yang efektif harus dilaksanakan dengan empat tahap yaitu 

pengumpulan fakta, perencanaan, komunikasi dan evaluasi. 

1) Pengumpulan Fakta 

Mengumpulkan data dan fakta sebelum seseorang melakukan kegiatan 

komunikasi. 

2) Perencanaan 

Berdasarkan fakta dan data itu dibuatkan rencana tentang apa yang 

akan dibicarakan dan bagaimana mengemukakannya. 

3) Komunikasi 

Setelah perencanaan disusun maka tahap selanjutnya adalah 

berkomunikasi. 

4) Evaluasi 

Penilaian dan analisa diperlukan untuk melihat bagaimana hasil dari 

komunikasi tersebut. 
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d. Tujuan Komunikasi 

Menurut Riant Nugroho (2004:72) tujuan komunikasi adalah 

menciptakan pemahaman bersama atau mengubah persepsi, bahkan 

perilaku. Sedangkan menurut Katz an Robert Kahn yang merupakan hal 

utama dari komunikasi adalah pertukaran informasi dan penyampaian 

makna suatu system social atau organisasi. Akan tetapi komunikasi tidak 

hanya menyampaikan informasi atau pesan saja, tetapi komunikasi 

dilakukan seorang dengan pihak lainnya dalam upaya membentuk suatu 

makna serta mengemban harapan-harapannya (Rosadi Ruslan, 2003:83). 

Dengan demikian komunikasi mempunyai peranan yang sangat penting 

dalam menentukan betapa efektifnya orang-orang bekerja sama dan 

mengkoordinasikan usaha-usaha untuk mencapai tujuan. 

Pada umumnya tujuan komunikasi tujuan anatara lain, yaitu: 

1) Supaya yang kita sampaikan dapat mengerti, sebagai komunikator kita 

harus menjelaskan kepada komunikan (penerima) dengan sebaik-

baiknya dan tuntas sehingga mereka dapat mengerti dan mengakui apa 

yang kita maksud. 

2) Memahami orang lain. Kita sebagai komunikator harus mengerti benar 

aspirasi masyarakat tentang apa yang diinginkan kemauannya. 

3) Supaya gagasan dapat diterima orang lain. Kita berusaha agar gagasan 

kita dapat diterima orang lain dengan pendekatan persuasive bukan 

memaksakan kehendak. 

4) Menggerakkan orang lain untuk melakukan sesuatu, menggerakan 

sesuatu itu dapat bermacam-macam, mungkin berupa kegiatan. 
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Kegiatan dimaksud di sini adalah kegiatan yang lebih banyak 

mendorong, namun yang penting harus diingat adalah bagaimana cara 

baik untuk melakukan (Widjaja, 200:66-67). 

e. Fungsi Komunikasi 

Menurut William I.Gordon (dalam Effendy, 2006: 26), komunikasi 

mempunyai empat fungsi menurut kerangka yang dikemukakan, yakni: 

1) Komunikasi sosial 

Fungsi komunikasi sebagai komunikasi sosial setidaknya 

mengisyaratkan bahwa komunikasi penting untuk membangun konsep 

diri kita, aktualisasi-diri, untuk kelangsungan hidup, untuk 

memperoleh kebahagiaan, terhindar dari tekanan dan ketegangan, 

antara lain lewat komunikasi yang menghibur, dan memupuk 

hubungan dengan orang lain. 

2) Komunikasi ekspresif 

Komunikasi ekspresif tidak otomatis bertujuan mempengaruhi 

orang lain, namun dapat dilakukan sejauh komunikasi tersebut menjadi 

instrument untuk menyampaikan perasaan-perasaan  (emosi) kita. 

3) Komunikasi ritual 

Komunikasi rutual bertujuan untuk komitmen mereka kepada 

tradisi keluarga, komunitas, suku, bangsa, negara, ideology, atau 

agama mereka. 
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4) Komunikasi instrumental 

Komunikasi instrumental mempunyai beberapa tujuan umum: 

menginformasikan, mengajak, mengubah sikap dan keyakinan, dan 

mengubah perilaku atau menggerakan tindakan, dan juga menghibur. 

f. Hambatan – Hambatan Komunikasi 

Komunikasi adalah suatu cara untuk menyampaikan informasi antara 

satu orang dengan orang yang lain. Sebagai makhluk sosial manusia pasti 

melakukan komunikasi agar dapat berinteraksi satu dengan lainnya, oleh 

karena itu komunikasi saat erat hubungannya dengan manusia sebagai 

makhluk sosial. 

Effendy (2003:14) menyebutkan yang termasuk aspek atau jenis 

penghambat komunikasi, antara lain: 

1) Hambatan Teknis 

Hambatan jenis ini timbul karena lingkungan yang memberikan 

dampak pencegahan terhadap kelancaran pengiriman dan penerimaan 

pesan. Dari sisi teknologi, keterbatasan fasilitas dan peralatan 

komunikasi, akan semakin berkurang dengan adanya temuan baru di 

bidang teknologi komunikasi dan sistim informasi, sehingga saluran 

komunikasi dalam media komunikasi dapat diandalkan serta lebih 

efisien. 

2) Hambatan Semantik 

Gangguan semantik menjadi hambatan dalam proses penyampaian 

pengertian atau idea secara efektif. Definisi semantik adalah studi atas 
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pengertian, yang diungkapkan lewat bahasa. Suatu pesan yang kurang 

jelas, akan tetap menjadi tidak jelas bagaimanapun baiknya transmisi. 

Hambatan semantik dibagi menjadi 3, diantaranya: 

a) Salah pengucapan kata atau istilah karena terlalu cepat berbicara. 

contoh: partisipasi menjadi partisisapi. 

b) Adanya perbedaan makna dan pengertian pada kata-kata yang 

pengucapannya sama. Contoh: bujang (Sunda: sudah; Sumatera: 

anak laki-laki). 

c) Adanya pengertian konotatif 

Contoh: secara denotative, semua setuju bahwa anjing adalah 

binatang berbulu, berkaki empat. Sedangkan secara konotatif, 

banyak orang menganggap anjing sebagai binatang piaraan yang 

setia, bersahabat dan panjang ingatan. 

Untuk menghindari mis-komunikasi semacam ini, seorang 

komunikator harus memilih kata-kata yang tepat dan sesuai dengan 

karakteristik komunikannya, serta melihat dan mempertimbangkan 

kemungkinan penafsiran yang berbeda terhadap kata-kata yang 

digunakannya. 

d) Hambatan Manusiawi 

Hambatan jenis ini muncul dari masalah-masalah pribadi yang 

dihadapi oleh orang-orang yang terlibat dalam komunikasi, baik 

komunikator maupun komunikan. 
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3. Komunikasi Nonverbal 

 

Bahasa non verbal merupakan salah satu bentuk 

komunikasi yang sering digunakan dalam presentasi, dimana 

penyampaiannya bukan dengan kata-kata 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. 

Menurut Drs. Agus M. Hardjana, M.Sc., Ed. menyatakan 

bahwa: “Komunikasi non verbal yaitu komunikasi yang pesannya 

dikemas dalam bentuk non verbal, tanpa kata-kata”. 

Sedangkan menurut Atep Adya Barata mengemukakan 

bahwa: “Komunikasi non verbal yaitu komunikasi yang 

diungkapkan melalui pakaian dan setiap kategori benda lainnya 

(the object language), komunikasi dengan gerak (gesture) sebagai 

sinyal (sign language), dan komunikasi dengan tindakan atau 

gerakan tubuh (action language). 

Dalam kehidupan sehari-hari penggunaan bahasa non 

verbal sering digunakan oleh seseorang, seperti: 

1. Menganggukan kepala yang berarti setuju, 

2. Menggelengkan kepala yang berarti tidak setuju, 
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3. Melambaikan tangan kepada orang lain, yang berarti 

seseorang tersebut sedang memanggilnya untuk datang 

kemari, 

4. Menunjukkan jari kepada orang lain diikuti dengan warna 

muka merah, berarti ia sedang marah, 

Gambar pria dan wanita di sebuah toilet, berarti seseorang boleh 

masuk sesuai dengan jenisnya. 

a. Bentuk Komunikasi Non Verbal 

Bentuk-bentuk komunikasi non verbal terdiri dari tujuh macam 

yaitu: 

1) Komunikasi visual 

Komunikasi visual merupakan salah satu bentuk komunikasi yang 

digunakan untuk menyampaikan pesan berupa gambar-gambar, 

grafik-grafik, lambang-lambang, atau simbol-simbol. 

Dengan menggunakan gambar-gambar yang relevan, dan 

penggunaan warna yang tepat, serta bentuk yang unik akan 

membantu mendapat perhatian pendengar. Dibanding dengan 

hanya mengucapkan kata-kata saja, penggunaan komunikasi visual 

ini akan lebih cepat dalam pemrosesan informasi kepada para 

pendengar. 

2) Komunikasi sentuhan 

Ilmu yang mempelajari tentang sentuhan dalam komunikasi non 

verbal sering disebut Haptik. Sebagai contoh: bersalaman, pukulan, 

mengelus-ngelus, sentuhan di punggung dan lain sebagainya 
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merupakan salah satu bentuk komunikasi yang menyampaikan 

suatu maksud/tujuan tertentu dari orang yang menyentuhnya. 

3) Komunikasi gerakan tubuh 

Kinesik atau gerakan tubuh merupakan bentuk komunikasi non 

verbal, seperti, melakukan kontak mata, ekspresi wajah, isyarat dan 

sikap tubuh. Gerakan tubuh digunakan untuk menggantikan suatu 

kata yang diucapkan. Dengan gerakan tubuh, seseorang dapat 

mengetahui informasi yang disampaikan tanpa harus mengucapkan 

suatu kata. Seperti menganggukan kepala berarti setuju. 

4) Komunikasi lingkungan 

Lingkungan dapat memiliki pesan tertentu bagi orang yang melihat 

atau merasakannya. Contoh: jarak, ruang, temperatur dan warna. 

Ketika seseorang menyebutkan bahwa ”jaraknya sangat jauh”, 

”ruangan ini kotor”, ”lingkungannya panas” dan lain-lain, berarti 

seseorang tersebut menyatakan demikian karena atas dasar 

penglihatan dan perasaan kepada lingkungan tersebut. 

5) Komunikasi penciuman 

Komunikasi penciuman merupakan salah satu bentuk komunikasi 

dimana penyampaian suatu pesan/informasi melalui aroma yang 

dapat dihirup oleh indera penciuman. Misalnya aroma parfum 

bulgari, seseorang tidak akan memahami bahwa parfum tersebut 

termasuk parfum bulgari apabila ia hanya menciumnya sekali. 

6) Komunikasi penampilan 
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Seseorang yang memakai pakaian yang rapi atau dapat dikatakan 

penampilan yang menarik, sehingga mencerminkan 

kepribadiannya. Hal ini merupakan bentuk komunikasi yang 

menyampaikan pesan kepada orang yang melihatnya. Tetapi orang 

akan menerima pesan berupa tanggapan yang negatif apabila 

penampilannya buruk (pakaian tidak rapih, kotor dan lain-lain). 

7) Komunikasi citrasa 

Komunikasi citrasa merupakan salah satu bentuk komunikasi, 

dimana penyampaian suatu pesan/informasi melalui citrasa dari 

suatu makanan atau minuman. Seseorang tidak akan mengatakan 

bahwa suatu makanan/minuman memiliki rasa enak, manis, lezat 

dan lain-lain, apabila makanan tersebut telah memakan/ 

meminumnya. Sehingga dapat dikatakan bahwa citrasa dari 

makanan/ minuman tadi menyampaiakan suatu maksud atau makna 

 

4. Konsep Tunarungu 

a. Pengertian 

Tunarungu dapat diartikan sebagai suatu keadaan kehilangan 

pendengaran, baik sebagian (hard of hearing) maupun seluruhnya (deaf),  

yang mengakibatkan individu tidak mampu menangkap berbagai 

rangsangan, terutama melalui indra pendegarannya (Soemantri, 2006).  

Winarsih (2007: 23), menyatakan tunarungu adalah individu yang 

mengalami kekurangan atau kehilangan kemampuan mendengar, baik 

sebagian atau seluruhnya yang diakibatkan oleh tidak fungsinya sebagian 



23 
 

atau seluruh alat pendengaran.Sehingga anak tersebut tidak dapat 

menggunakan alat pendengarannya dalam kehidupan sehari-hari.Hal 

tersebut berdampak terhadap kehidupannya secara kompleks, terutama 

pada kemampuan berbahasa sebagai alat komunikasi yang sangat penting. 

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa tunarungu adalah 

individu yang mengalami gangguan pendengaran, meliputi: seluruh gradasi 

ringan, sedang, dan berat. Dalam hal ini, dapat dikelompokkan menjadi dua 

golongan yaitu kurang dengar 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. 

b. KaraketristikTunarungu 

Menurut Nur’aeni (1997), ciri-ciri yang terdapat dan bisa dimiliki 

oleh anak tuna rungu diantaranya:  

1. Sering tampak bengong atau melamun 

2. Sering bersikap tak acuh 

3. Kadang bersifat agresif 

4. Perkembangan sosialnya  terbelakang 

5. Keseimbangannya kurang 

6. Kepalanya sering miring 

7. Sering meminta agar orang mau mengulangi kalimat yang 

diucapkannya. 
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8. Jika bicara seirng membuat suara-suara tertentu dan jika berbicara 

sering menggunakan tangan. 

9. Jika bicara artikulasi bahasa yang di ucapkan tidak jelas, sangat 

monoton tidak tepat. 

c. Klasifikasi Tunarungu 

Somantri (2006), mengklasifikasikan tunarungu berdasarkan sebab 

etiologis, diantaranya: 

1. Pada saat sebelum dilahirkan. Salah satu atau kedua orangtua menderita 

tunarunggu, karena penyakit, dan karena kecanduan obat-obatan. 

2. Pada saat kelahiran. Sewaktu melahirkan, ibu mengalami kesulitan 

sehingga persalinan dibantu dengan penyedotan, dan prematuritas yaitu 

bayi lahir sebelum waktunya. 

3. Pada saat setelah kelahiran. Ketulian yang terjadi karena infeksi, 

pemakaian obat-obatan ototoksi pada anak, dan karena kecelakaan yang 

mengakibatkan kerusakan alat-alat pendengaran bagian dalam. 

Selebihnya Efendi (2006), mengklasifikasikan menurut kepentingan 

pendidikan, klasifikasi ini dapat diketahui dengan tes audiometris yaitu: 

1. Anak tunarungu yang kehilangan pendengarannya antara 20-30 dB 

(slight losses) 

2. Anak tunarungu yang kehilangan pendengarannya antara 30-40 dB 

(mild losses) 

3. Anak tunarungu yang kehilangan pendengarannya antara 40-60 dB 

(moderate losses) 
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4. Anak tunarungu yang kehilangan pendengarannya antara 60-75 db 

(severe losses) 

5. Anak tunarungu yang kehilangan pendengarannya antara 75 dB ke atas 

(profoundly losses)  

d. Pengaruh Pendengaran pada Perkembangan Bicara dan Bahasa 

Perkembangan bahasa dan bicara berkaitan erat dengan ketajaman 

pendengaran. Akibat terbatasnya pendengaran, anak tunarungu tidak 

mampu  mendengar dengan baik. Dengan demikian, pada anak  tunarungu 

tidak terjadi proses peniruan suara setelah masa meraban, proses 

peniruannya hanya terbatas pada peniruan visualnya. Selanjutnya dalam 

perkembangan bicara dan bahasa penderita tunarungu memerlukan 

pembinaan secara khusus dan intensif sesuai dengan kemampuan dan taraf 

keturunuannya (Somantri, 2006). 

Bahasa merupakan alat komunikasi yang dipergunakan manusia 

dalam mengadakan hubungan sesamanya. Hal ini berarti, bila sekelompok 

manusia memiliki bahasa yang sama, maka mereka akan dapat saling 

bertukar pikiran mengenai segala sesuatu yang dialami secara konkret 

maupun yang abstrak. Tanpa mengenal bahasa yang digunakan suatu 

masyarakat, individu sukar mengambil bagian dalam kehidupan sosial 

mereka, sebab hal tersebut terutama dilakukan dengan media bahasa. 

Menurut Somantri (2006), bahasa mempunyai fungsi dan peranan 

pokok sebagai media untuk berkomunikasi. Dalam fungsinya dapat pula 

dibedakan berbagai peran lain seperti: 

1. Bahasa sebagai wahana untuk mengadakan kontak/hubungan 
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2. Untuk mengungkapkan perasaan, kebutuhan dan keinginan 

3. Untuk mengatur dan menguasai tingkah laku orang lain 

4. Untuk pemberian informasi 

5. Untuk memperoleh pengetahuan 

Dengan demikian bila anak memiliki kemampuan berbahasa, mereka 

akan memiliki sarana untuk mengembalikan aspek sosial, emosional, 

maupun intelektualnya. Mereka akan memiliki kemampuan untuk 

mengungkapkan perasaan dan keinginannya terhadap sesama, dapat 

memperoleh pengetahuan, dan saling bertukar pikiran. 

Perkembangan kemampuan berbahasa dan komunikasi anak 

tunarungu terutama yang tergolong tunarungu total, tentu tidak mungkin 

untuk sampai pada penguasaan bahasa melalui pendengarannya, melainkan 

harus melalui penglihatan dan memanfaatkan sisa pendengarannya.Karena 

itu, komunikasi anak tunarungu mempergunakan segala aspek yang ada 

pada dirinya (Somantri, 2006). 

Somantri (2006), juga menyebutkan berbagai media komunikasi 

yang dapat dipergunakan, diantaranya: 

1. Bagi anak tunarungu yang mampu bicara, tetap menggunakan bicara 

sebagai media dan membaca ujaran sebagai sarana penerimaan terhadap 

berbagai informasi. 

2. Menggunakan media tulisan dan membaca sebagai sarana 

penerimannya. 

3. Menggunakan isyarat sebagai media  

e. Perkembangan Anak Tunarungu 
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Terdapat sejumlah aspek yang penting untuk dipahami dalam 

perkembangan anak tunarungu, Somantri (2006) menyebutkan aspek-aspek 

tersebut, diantaranya perkembangan kognitif, emosi, sosial dan perilaku:  

1. Perkembangan Kognitif  

Pada umumnya intelegensi anak tunarungu secara potensial sama 

dengan anak normal, tetapi secara fungsional perkembangannya 

dipengaruhi oleh tingkat kemampuan berbahasanya, keterbatasan informasi 

dan daya abstraksi anak. Akibatnya ketergantungan itu menghambat proses 

pencapaian pengetahuan yang lebih luas. Perkembangan kognitif anak 

tunarungu sangat dipengaruhi oleh perkembangan bahasa, sehingga 

hambatan berbahasa akan menghambat perkembangan inteligensi anak 

tunarungu. 

Kerendahan inteligensi anak tunarungu bukan berasal dari hambatan 

intelektualnya yang rendah, melainkan secara umum intelegensinya tidak  

mendapat kesempatan untuk berkembang. Pemberian bimbingan yang 

teratur dalam  kecakapan berbahasa akan dapat membantu perkembangan 

inteligensi anak tunarungu. Tidak semua aspek inteligensi anak tunarungu 

terhambat.Aspek inteligensi yang terhambat perkembangannya ialah yang 

bersifat verbal, misalnya merumuskan pengertian, menghubungkan, 

menarik kesimpulan dan meramalkan kejadian. 

2. PerkembanganEmosi 

Kekurangan pemahaman akan bahasa lisan atau tulisan seringkali 

menyebabkan anak tunarungu menafsirkan sesuatu secara negatif atau salah 

dan ini sering menjadi tekanan bagi emosinya. Tekanan pada emosinya itu 
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dapat menghambat perkembangan pribadinya dengan menampilkan sikap 

menutup diri, bertindak agresif, atau sebaliknya menampakkan 

kebimbangan atau keragu-raguan. 

Emosi anak tunarungu selalu bergejolak di satu pihak karena 

kemiskinan bahasanya dan pihak lain karena pengaruh dari luar yang 

diterimanya. Anak tunarungu bila di tegur oleh orang yang tidak dikenalnya 

akan tampak resah dan gelisah.  

3. Perkembangan Sosial  

Manusia sebagai makhluk sosial selalu memerlukan kebersamaan 

dengan orang lain. Demikian pula anak tunarungu, ia tidak terlepas dari 

kebutuhan tersebut. Tetapi, karena mereka memiliki kelainan dalam aspek 

pendengaran fisik, biasanya akan menyebabkan suatu kelainan penyesuaian 

diri terhadap lingkungan. Pada umumnya lingkungan melihat mereka 

sebagai individu yang memiliki kekurangan dan menilainya kurang dapat 

berkarya.Dengan penilaian lingkungan yang demikian anak tunarungu 

merasa benar-benar tidak berharga, serta benar-benar memberikan 

pengaruh terhadap perkembangan fungsi sosialnya. 

4. PerkembanganPerilaku 

Kepribadian pada dasarnya merupakan keseluruhan sifat dan sikap 

pada individu yang menentukan cara-cara unik dalam penyesuaiannya 

dengan lingkungan.Karena itu, banyak ahli berpendapat perlu 

diperhatikannya masalah penyesuaian individu agar dapat mengetahui 

bagaimana kepribadiannya.Demikian pula anak tunarungu, untuk 
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mengetahui keadaan kepribadiannya, perlu diperhatikan bagaimana 

penyesuaian diri mereka. 

Perkembangan kepribadian banyak ditentukan oleh hubungan 

antara anak dan orangtua, terutama ibunya.Lebih-lebih pada masa-masa 

awal perkembangannya.Perkembangan kepribadian terjadi dalam 

pergaulan atau perluasan pengalaman dan pada umumnya diarahkan pada 

faktor anak sendiri.Masalah perkembangan pada anak tunarungu yaitu 

ketidakmampuan menerima rangsangan pendengaran, kemiskinan dalam 

berbahasa, ketidaktepatan emosi, dan keterbatasan inteligensi yang 

dihubungkan dengan sikap lingkungan terhadapnya.Aspek-aspek inilah 

yang menghambat perkembangan kepribadiannya. 

 

B. Kerangka Pikir 

Individu dalam kehidupannya harus dan membutuhkan proses 

komunikasi, artinya memerlukan orang lain dan membutuhkan kelompok 

masyarakat untuk saling berinteraksi. Tanpa komunikasi tentu saja manusia 

tidak akan dapat bertahan hidup secara produktif.Menurut sifatnya, 

komunikasi dibagi menjadi dua macam yaitu komunikasi verbal dan 

nonverbal.Komunikasi verbal dilakukan dengan jelas dan arti jelas, 

sedangkan komunikasi nonverbal adalah komunikasi yang menggunakan 

pesan–pesan non verbal.Istilah nonverbal biasanya digunakan untuk 

melukiskan semua peristiwa komunikasi di luar kata-kata yang terucap dan 

tertulis. 
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Komunikasi nonverbal pada umumnya digunakan untuk 

berkomunikasi dengan orang yang kurang cakap dalam berkomunikasi.Salah 

satunya yaitu penyandang tunarungu. Tunarungu adalah mereka yang 

mengalami gangguan pada indra pendengarannya, sehingga pendengaranya 

sulit untuk menginterpretasikan kata-kata orang lain. Selain itu, mereka 

umumnya berkesulitan melakukan komunikasi secara lisan dengan orang 

lain, sehingga bicaranya sulit dipahami oleh lawan bicaranya. 

Di butuhkan kemampuan khusus seorang guru tentang bagaimana 

mengajar dan mendekatkan diri pada siswa penyandang tunarungu, guru 

berperan memberikan instruksi dalam upaya memberikan pengetahuan sesuai 

dengan kebutuhan pembelajaran.Kemampuan berdialog seorang guru 

mendorong terjadinya komunikasi yang efektif pada anak tunarungu, melalui 

komunikasi nonverbal. 

Dalam aspek ini maka perlu mengadaptasi teori akomodasi sosial serta  

mempertimbangkan motivasi dan konsekuensi yang mendasari penyesuaian 

gaya komunikasi dengan mereka. Selama peristiwa komunikasi, orang akan 

berusaha untuk mengakomodasikan atau menyesuaikan gaya berbicara 

mereka dengan orang lain (Turner, 2008).  

Dalam teori akomodasi dijelaskan, bahwa ketika individu berbicara 

dengan orang lain, mereka cenderung sadar untuk mengubah gaya bicara 

(logat, suku, jenis kata dan lain–lain) terhadap gaya yang digunakan lawan 

bicaranya. Biasanya juga diikuti dengan perilaku nonverbal.Berdasarkan 

pertimbangan di atas, maka penelitian ini diarahkan kepada bagaimana teknik 

komunikasi yang dipakai sejumlah guru atau pendidik dalam berkomunikasi 
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terhadap anak penyandang tunarungu, ketika proses pembelajaran di kelas 

dan proses sosial berlangsung dalam kehidupan sehari-hari.    


