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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Berkomunikasi merupakan suatu hal yang mendasar bagi semua orang, 

banyak orang yang menganggap bahwa berkomunikasi itu suatu hal yang 

mudah untuk dilakukan. Namun, seseorang akan tersadar bahwa komunikasi 

tidak akan menjadi mudah apabila terjadi gangguan komunikasi (noise), baik 

noise tersebut terjadi pada komunikator, medium ataupun komunikannya itu 

sendiri. Situasi tersebut dapat mengakibatkan proses komunikasi yang berjalan 

tidak efektif, pengertian komunikasi secara umum adalah proses pengiriman 

dan penerimaan pesan atau informasi antara dua individu atau lebih dengan 

efektif sehingga dapat dipahami dengan mudah. 

Komunikasi merupakan medium penting bagi pembentukan atau 

pengembangan pribadi dan untuk kontak sosial. Melalui komunikasi seseorang 

tumbuh dan belajar menemukan diri sendiri maupun orang lain, bergaul, 

bersahabat, mincintai atau mengasihi orang lain dan sebagainya. Komunikasi 

merupakan penyampaian informasi dan pengertian dari seorang kepada orang 

lain komunikasi akan berhasil jika ada pengertian serta kedua belah pihak 

saling memahami. Dengan kata lain, komunikasi sangat penting, seperti halnya 

dengan bernafas. Tanpa komunikasi tidak ada hubungan dan kesepian dalam 

menjalani aktivitas.  

Dalam kegiatan belajar mengajar juga membutuhkan adanya 

komunikasi interpersonal untuk mendapatkan feedback yang efektif antar 
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komunikator dengan komunikan, Kemampuan komunikasi interpersonal 

secara efektif dengan siswa merupakan aspek penting yang harus dimiliki oleh 

guru. Menurut Suranto (2010), komunikasi interpersonal atau komunikasi 

antar pribadi adalah proses penyampaian pesan antara pengirim pesan (sender) 

dengan penerima (receiver) baik secara langsung (tatap muka) maupun tidak 

langsung (dengan bantuan media). Berkaitan dengan dunia pendidikan di 

dalam pembelajaran, kemampuan komunikasi interpersonal merupakan 

kemampuan guru di sekolah, guru sebagai komunikator dalam pengiriman atau 

pemindahan pesan (transmitting) secara verbal maupun non verbal dan 

penerimaan pesan (receiving) disertai adanya feedback oleh siswa sebagai 

komunikan.  

Begitu pula dengan penyandang cacat atau seseorang yang memiliki 

kelainan, dalam penelitian ini menjadi bahasan adalah anak-anak yang 

mempunyai kekurangan dalam pendengarannya, atau biasa disebut dengan 

tunarungu. Stigma yang di berikan masyarakat normal seringkali di gambarkan 

sebagai orang yang tidak berdaya, tidak mandiri dan menyedihkan, sehingga 

terbentuk persepsi dan prasangka bahwa penyandang tunarungu itu patut 

dikasihani dan selalu butuh perlindungan dan bantuan. Anak dengan gangguan 

pendengaran (tunarungu) sering kali menimbulkan masalah tersendiri.  

Menurut Mangunsong dalam bukunya yang berjudul “ Psikologi dan 

Pendidikan Anak Luar Biasa” dengan “anak tunarungu adalah mereka yang 

pendengarannya tidak berfungsi sehingga membutuhkan pelayanan pendidikan 

luar biasa. Menurut Moores, “Tunarungu adalah kondisi dimana individu tidak 

mampu mendengar dan hal ini tampak dalam wicara atau bunyi-bunyian, baik 
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dengan derajat frekuensi dan intensitas (dalam Mangunsong)”, karna memiliki 

bayak hambatan dalam berbicara sehingga mereka biasa disebut tunawicara. 

Cara komunikasi dengan individu menggunakan bahasa, isyarat, untuk abjad 

jari telah dipatenkan secara internasional sedangakan untuk isyarat bahasa 

berbeda-beda di setiap negara. Saat ini dibeberapa sekolah sedang 

dikembangkan komunikasi total yaitu berkomunikasi dengan bahasa verbal 

dan non verbal. Menurut Purba dalam bukunya yang berjudul “pengantar ilmu 

komunikasi” komunikasi verbal meliputi komunikasi lisan (oral 

communication) & komunikasi tulisan (written communication). Sementara 

yang termasuk dalam komunikasi non verbal terdiri dari komunikasi kial 

(gestural communication) dan komunikasi gambar (pictorial communication). 

Anak-anak penyandang kelainan seperti tunarungu, juga membutuhkan 

pendidikan untuk hidupnya, Di dalam Pasal 5 UU no. 20 Tahun 2003, Sistem 

Pendidikan Nasional ayat 1 di jelaskan bahwa setiap warga negara Indonesia 

mempunyai hak yang sama dalam memperoleh pendidikan yang baik.  

Berdasarkan Undang-Undang tersebut dapat disimpulkan bahwa setiap warga 

negara baik mayoritas orang pada umumnya maupun anak berkebutuhan 

khusus mendapatkan hak yag sama untuk memperoleh pendidikan yang baik. 

Oleh karena itu, didalam menempuh pendidikan siswa mayoritas pada 

umumnya dan siswa berkebutuhan khusus mendapatkan hak yang sama 

memperoleh pendidikan dengan mendapatkan pembelajaran sesuai dengan 

kebutuhan nya masing-masing. 

Sama halnya dengan siswa mayoritas, anak-anak berkebutuhan  khusus 

dalam perkembangannya akan melalui tahap-tahap perkembangan. Bagi 
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mereka yang tunarungu, pemerintah telah menyediakan Sekolah Luar Biasa 

(SDLB). Lembaga ini diharapkan dapat memberikan layanan pendidikan yang 

sama seperti lembaga pendidikan pada umumnya, sehingga anak-anak yang 

tunarungu dapat memperoleh pendidikan dan keterampilan yang dapat 

dijadikan sebagai bekal kehidupan kelak agar tidak menjadi beban bagi orang 

lain khususnya orang tua dan keluarganya. 

Dengan kekurangan yang dimiliki anak berkebutuhan khusus, mereka  

memerlukan  pendampingan dan pendidikan yang extra dari orang - orang 

sekitarnya dalam melewati tahapan perkembangan tersebut. Perkembangan 

mereka  ini berkaitan dengan bekal masa depannya dimana individu harus 

mampu melaksanakan hidup dengan tanggung jawab berdasarkan norma yang 

berlaku. Perlunya pendidikan dan pendampingan dalam tahapan 

perkembangan anak berkebutuhan khusus ini diharapkan dapat membantu 

membentuk kualitas hidup anak berkebutuhan khusus yang harus bersaing 

dengan orang-orang mayoritas pada umunya di masa mendatang. 

  Menurut Wardani (2012) menyebutkan bahwa semua penyandang 

keluarbiasaan memerlukan keterampilan/vokasional dan bimbingan karir yang 

akan memungkinkan mereka mendapat pekerjaan dan hidup mandiri tanpa 

banyak tergantung dari bantuan orang lain. Dalam proses kegiatan belajar 

mengajar, interaksi antara guru dengan siswa normal akan sangat berbeda 

dengan berinteraksi dengan siswa yang memiliki kebutuhan khusus, dalam 

berinteraksi dengan siswa yang memiliki kebutuhan khusus memerlukan 

beberapa cara khusus, yakni menggunakan komunikasi non verbal seperti 

gerakan tubuh, tangan, kontak mata, cara berdiri dan ekspresi wajah . 
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 Di dalam jurnal kemandirian siswa tunarungu oleh Pratiwi (2015), di 

jelaskan bahwa bagian penting pada proses komunikasi interpersonal dalam 

meningkatkan kemandirian ini terletak pada keinginan berkomunikasi, 

enkoding oleh komunikator dan penyampaian pesan karena berbagai 

keterbatasan yang dimiliki oleh siswa tunarungu seperti keterbatasan 

pendengaran dan pemaknaan pesan sehingga diperlukan usaha yang lebih bagi 

guru SD-LB. Berdasarkan penjelasan hasil penelitian tersebut dapat 

disimpulkan  bahwa guru SD-LB harus mempunyai usaha yang lebih untuk 

berkomunikasi dengan siswa tuna rungu, salah satu usaha tersebut yaitu dengan 

melakukan komunikasi non verbal atau bahasa isyarat. 

 Fenomena yang terjadi pada pola komunikasi antara guru dan siswa 

dalam kegiatan belajar mengajar pada siswa tunarungu tidak bisa disamakan 

antara satu murid dengan murid lainnya di dalam kelas, didalam kelas terdapat 

dua meja guru yang satu di tempatkan di dekat pintu masuk kelas dan yang 

satunya di depan siswa tunarungu tersebut, siswa kelas tiga SD tunarungu 

tersebut berjumlah empat orang siswa, yang mana terdapat tiga siswa laki-laki 

dan satu siswa perempuan yang di antara mereka terdapat siswa laki-lakinya 

sangat aktif dikelas sehingga guru sangat kewalahan dalam mengatur siswa 

tersebut, dan dibutuhkan strategi dan metode pembelajaran yang tepat terhadap 

siswa yang aktif antara guru dan murid siswa tunarungu karena faktor 

hambatan nya adalah faktor pengajar yang terbatas tetapi murid bisa berprestasi 

mempelajari ilmu pengetahuan dan dalam kehidupan bermasyarakat. 

 Namun, tidak setiap anak dapat menguasai kemampuan berbahasa 

dengan mudah. Hal tersebut dikarenakan oleh faktor bawaan, misalnya pada 
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anak-anak tunarungu, untuk itu diperlukan suatu metode pengajaran bahasa 

yang tepat dalam membelajarkan bahasa pada anak tunarungu. Menurut Purba 

(2006), komunikasi non verbal dapat di maknai sebagai komunikasi tanpa kata-

kata. Fenomena ini sangat mempengaruhi proses pembelajaran dan interaksi 

antara guru dan siswa. Berkomunikasi antar pribadi dengan menggunakan 

bahasa non verbal antara guru dengan siswa tunarungu di dalam pembelajaran 

akan menimbulkan beberapa kesulitan dan permasalahan bagi guru dan siswa 

tunarungu.  

SD-LB Nasional Negeri Pembina Lawang  adalah salah satu sekolah 

luar biasa yang ada di Kabupaten Malang tepatanya berlokasi di jalan Dr. Cipto 

VIII/32 Lawang-Malang adalah UPTD (Unit Pelaksana Teknis Dinas) yang 

telah di tetapkan berdasarkan peraturan pemerintah oleh kementrian 

pendidikan dengan surat keputusan No.08/48/0/1986. Pada 4 Desember 1986. 

Pada proses belajar mengajar di SD-LB ini terlihat adanya komunikasi antar 

pribadi (interpersonal) yang lebih intens dilakukan antara guru dan siswanya 

karena salah satu metode pengajaran siswa berkebutuhan khusus adalah 

pembelajaran secara individu per individu, di SD-LB Negri Pembina Lawang 

merupakan SD-LB Negri satu-satunya yang ada di kota Malang dan merupakan 

SD-LB percontohan se-Jawa Timur dan alasan mengapa peneliti ingin meneliti 

di kelas tiga adalah karna kelas tiga pada tahap ini siswa berada pada  tengah-

tengah, karena pada kelas satu dan dua peneliti mengamati bahwa komunikasi 

interpersonal yang terjadi masi terlalu dini dan akan mempersulit peneliti 

dalam melakukan penelitian. Sedangkan di kelas empat hingga SMP-LB atau 

SMA-LB seperti kita tau bahwa pada tahap ini siswa sudah lebih baik 
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komunikasi interpersonalnya. Dari uraian diatas, peneliti menjadi tertarik 

untuk memahami secara mendalam mengenai proses komunikasi interpersonal 

di SD-LB Negeri Pembina Lawang dengan mengambil judul “Komunikasi 

Interpersonal Antara antara guru dan siswa Tunarungu dalam kegiatan belajar 

dan mengajar di SD-LB Negeri Pembina Lawang“.  

1.2 Rumusan Masalah  

Sesuai dengan uraian permasalahan diatas, bahwa terdapat hambatan 

terkait dengan komunikasi interpersonal antara guru dengan siswa tunarungu 

dalam proses kegiatan belajar mengajar. Berdasarkan penjelasan tersebut, 

maka rumusan masalah yang hendak peneliti teliti yaitu “Penggunaan 

karakteristik komunikasi interpersonal yang efektif antara guru dan siswa 

dalam  kegiatan belajar mengajar di SD-LB Negeri Pembina Lawang”. 

1.3 Tujuan Penelitian  

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan, maka tujuan 

penelitian yang hendak peneliti capai yaitu “Untuk mengetahui Penggunaan 

karakteristik komunikasi interpersonal yang efektif antara guru dan siswa 

dalam kegiatan belajar mengajar di SD-LB Negeri Pembina Lawang. 

1.4 Manfaat Penelitian 

Peneliti mengharapkan bahwa penelitian ini dapat bermanfaat, seperti 

pemaparan berikut ini: 

1. Manfaat Praktis 
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Penelitian ini diharapkan sebagai bahan evaluasi dalam proses 

komunikasi interpersonal yang efektif antara guru dan siswa yang 

berkebutuhan khusus dalam proses belajar mengajar. 

2. Manfaat Akademis 

Penelitian ini dapat menjadi pengembangan ilmu pengetahuan 

dibidang komunikasi interpersonal khusunya. Selain itu, peneliti ini 

dijadikan sebagai referensi untuk peneliti selanjutnya yang akan melakukan 

penelitian yang serupa dimasa yang akan datang. 

 


