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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang  

Komunikasi merupakan hal yang sangat penting. Dengan adanya 

komunikasi setiap orang bisa mendapatkan berbagai macam informasi, 

bertukar pikiran, dan bisa menyelesaikan masalah yang tidak bisa 

diselesaikan sendiri. Dengan berkomunikasi setiap orang dapat mengerti arti 

pesan yang disampaikan oleh komunikan dan berkomunikasi juga dapat 

membuat setiap orang mengenal satu sama lain. Menurut Mulyana (2008:4) 

mengatakan bahwa berkomunikasi untuk menyatakan dan mendukung 

identitas diri agar terbangun kontak sosial dengan orang disekitar dan untuk 

mempengaruhi orang lain untuk merasa, berpikir, dan mengerti apa yang kita 

bicarakan. 

Komunikasi ada beberapa macam, salah satunya adalah komunikasi 

yang terjadi antara individu dengan individu, individu dengan kelompok, 

ataupun kelompok dengan kelompok. Komunikasi kelompok dapat 

menemukan banyak perbedaan di antara beberapa orang yang ada di dalam 

kelompok tersebut. Menurut Alvin.A, Komunikasi (1985:6) kelompok adalah 

suatu bidang studi penelitian dan penerapan yang tidak menitik beratkan 

perhatiannya pada proses kelompok secara umum, melainkan pada proses 

tatap muka dan berdiskusi pada suatu kelompok secara langsung. Komunikasi 

kelompok tentu berbeda dengan komunikasi interpersonal yang dimana jika 

komunikasi interpersonal dilakukan secara spontan dan tidak memiliki tujuan 
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yang sama atau tidak terstruktur sedangkan komunikasi kelompok terjadi 

dalam suasana yang lebih berstruktur dan dimana pesertanya cenderung 

melihat dirinya sebagai kelompok yang mempunyai tanggung jawab untuk 

menjalankan tujuan yang sama. 

Pada saat komunikasi kelompok terjadi didapatkan perbedaan cara 

menyampaikan pesan dari masing-masing individu tersebut. Berbeda dengan 

Penyandang  Tuli  yang menggunakan bahasa nonverbal unuk berkomunikasi. 

Sebagai teman dengar yang berada di dalam kelompok tersebut harus bisa 

menyesuaikan diri dengan Penyandang Tuli  yang menggunakan bahasa 

nonverbal. 

Orang berkebutuhan khusus melakukan komunikasi yang berbeda. 

Seperti orang Tuli  berkomunikasi menggunakan bahasa isyarat. Sebagai 

teman dengar harus bisa menyesuaikan diri dengan Penyandang  Tuli . 

Keseharian Penyandang Tuli menggunakan bahasa isyarat untuk 

menyampaikan pesan kepada siapapun. Bahasa tubuh merupakan bahasa 

yang digunakan untuk isyarat, gestur, serta tanda tubuh lainnya baik sadar 

maupun tidak sadar. Bahasa tubuh menyampaikan komunikasi yang tanpa 

lisan mengenai bagaimana sikap, motivasi, suasana hati, dan pikiran 

seseorang yang tidak dapat diketahui. Bahasa ini memainkan peran sangat 

penting dalam komunikasi antar pribadi sedangkan bahasa isyarat 

mengutamakan komunikasi secara manual. Bahasa isyarat biasanya 

mengkombinasikan bentuk tangan, gerak bibir, dan mimik wajah untuk 

mengungkapkan hal yang ada dalam pikiran mereka. Biasanya bahasa ini 

digunakan oleh Penyandang Tuli . Bahasa isyarat terdapat dua jenis yaitu 
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bahasa isyarat BISINDO ( Bahasa Isyarat Indonesia) dan SIBI (Sistem 

Bahasa Isyarat Indonesia). 

Sementara itu dalam komunitas Akar Tuli  anggotanya tidak hanya 

Penyandang   Tuli  tetapi juga ada orang-orang teman dengar, maka perlu ada 

perpaduan dua bahasa yaitu bahasa isyarat dan bukan bahasa isyarat. Memang 

tidak mudah jika dalam satu komunitas terdapat dua bahasa yang di gunakan 

seperti pada komunitas Akar Tuli , karena sebagai orang teman dengar harus 

bisa menyesuaikan diri dengan Penyandang Tuli  begitu juga sebaliknya 

Penyandang   Tuli  terkadang juga mempunyai prasangka yang terkadang 

menyebabkan konflik seperti merasa dibicarakan oleh orang teman dengar 

padahal tidak hanya perasaannya saja. 

Tuli  merupakan keadaan tidak dapat mendengar dan berbicara sejak 

lahir jadi Penyandang Tuli  tidak dapat berkomunikasi seperti orang yang 

teman dengar. Menurut pengamatan peneliti Banyak orang menganggap 

bahwa Penyandang Tuli  kurang bisa bergaul dan bersosial, Sebenarnya ini 

bukan permasalahan sesungguhnya.Penyandang Tuli  tidak dapat 

berkomunikasi seperti lainnya. Penyandang   Tuli  harus menggunakan 

bahasa isyarat yang tidak semua orang paham akan bahasa isyarat yang  

digunakan. Penyandang   Tuli  sangat mengutamakan menglihatan untuk 

mengetahui apa yang orang lain sampaikan maka dari itu Penyandang   

membalas dengan bahasa non verbal untuk berkomunikasi dengan orang lain. 

Menurut pengamatan peneliti pada saat berkomunikasi dengan Penyandang 

Tuli  Cukup sulit untuk memahami bahasa isyat. Biasanya Penyandang Tuli  

menggunakan Tuli san jika lawan berkomunikasinya tidak pahama apa yang 
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disampaikan sehingga dengan cara itu biasanya komunikasi bisa berlangsung 

dengan baik. Tetapi menurut salah satu anggota Akar Tuli  cara itu tidak 

praktis karena tidak setiap waktu membawa alat Tuli s.  

Menjalankan amanat undang undang universitas Brawijaya 

membuka kesempatan kepada Penyandang   difabel diterima di universitas 

brawijaya untuk mendapatkan haknya mencapai pendidikan. Universitas 

brawijaya terdapat Penyandang   Tuli  cukup banyak, Universitas Brawijaya 

menjadi salah satu universitas yang memberi kesempatan untuk penyadang 

Tuli  dapat kuliah di universitas brawijaya. Upaya itu mendoronng 

Universitas Brawijaya untuk menyediakan volunter bagi mahasiswa Tuli  dan 

dari situlah terbentuk nya komunitas Akar Tuli  karena banyak mahasiswa 

teman dengar yang peduli dengan Penyandang Tuli  dan mereka ingin 

mahasiswa Tuli  leih terwadahi dalam satu komunitas. Seluruh orang wajib 

mendapatkan pendidikan yang layak sesuai dengan yang tercantum dalam 

undang-undang dasar 1945 Republik Indonesia Pasal 31 yang berisi (1) Tiap-

tiap warga negara berhak mendapat pengajaran. (2) pemerintah 

mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pengajaran nasional, yang 

diatur dengan undang-undang. Pendidikan yang tinggi sangat di butuhkan 

bagi semua orang tanpa tercekuali untuk mencapai masa depan. Proses 

pendidikan sangat di perlukan bagi semua anak khusunya bagi anak yang 

kesulitan menerima materi dalam kelas regular seperti Penyandang Tuli . 

Dengan adanya kekurangan tersebut maka kesulitan menerima materi akan 

mereka alami bagi Penyandang   Tuli , sehingga informasi yang di berikan 

oleh dosen tidak akan tersampaikan secara maksimal jika perkuliahan lebih 
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menggunakan lisan. Maka dari itu jika Penyandang Tuli  biasanya dalam 

menjalani perkuliahan harus membawa penerjemah sendiri agar terbantu 

pada saat kuliah. 

Malang terdapat komunitas yang terkait dalam bidang sosial yaitu 

komunitas yang memberi perhatian kepada orang - orang berkebutuhan 

khusus dalam pendengaran yaitu Tuli . Komunitas ini bernama Akar Tuli  ( 

Aksi Arek Tuli  Malang). Komunitas ini berisi sekelompok Penyandang   Tuli  

yang kebanyakan mahasiswa dari Universitas Brawijaya Malang. Menurut 

fani salah satu anggota Akar Tuli  Komunitas ini didirikan karena dengan 

adanya kepedulian dari salah satu orang teman dengar yang merasa ingin 

membantu Penyandang Tuli  dan komunitas ini terbentuk karena adanya 

kepedulian terhadap mahasiswa Tuli  tetapi tidak hanya mahasiswa semua 

orang Tuli  agar lebih terwadahi dan mempunyai kegiatan layaknya orang 

teman dengar. 

Komunitas ini terdapat volunter/juru Bahasa isyarat dimana mereka 

yang sebagai teman dengar juga bergabung dalam komunitas ini yang 

bertujuan ikut membantu mereka pada saat kuliah dan pada saat kegiatan 

Akar Tuli . Menjadi volunter/juru Bahasa isyarat tidak semua yang telah 

mempelajari bahasa isyarat dengan tepat tetapi melalui proses dan 

pengalaman sehingga peneliti menemukan persoalan baru menurut 

Penyandang   Tuli  terkadang juga perna memikirkan apakah tepat tahu tidak 

yang di artikan oleh volunter. Mahasiswa Tuli  pada saat kuliah sangat 

membutuhkan pendamping untuk mengartikan kembali apa yang 

disampaikan olek dosen mereka. Mahasiswa Tuli  sangat kesulitan jika 
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perkuliahan lebih menggunakan lisan. Menjadi volunter tentu tidak semudah 

Penyandang Tuli  yang terbiasa menggunakan bahasa non verbal. 

Sebelumnya memang dari Universitas menyediakan volunter tetapi tidak 

semua Penyandang Tuli  tahu jika ada fasilitas seperti itu, akan tetapi juga 

tidak semua yang menjadi volunter bisa mengikuti semua kegiatan 

Penyandang   Tuli , karena volunter juga sama sama kuliah. Menurut 

pengamatan peneliti Mahasiswa yang menjadi volunter biasanya mereka 

yang sangat peduli kepada mahasiswa Tuli , sebelum menjadi volunter 

biasanya harus belajar bahasa isyarat terlebih dahulu untuk memudahkan 

pada saat di dalam kelas dan pada kegiatan yang di adakan oleh Akar Tuli  

untuk mendampingi Penyandang Tuli  pada saat berkomunikasi dengan orang 

orang baru. Para volunter juga mempunyai kesulitan untuk memahami bahasa 

isyarat tetapi karena volunter peduli maka dari itu mau belajar bahasa isyarat, 

tidak semua yang menjadi volunter itu niat dalam menjalankan kegiatannya 

itu. Volunter tentu bisa mengerti makna diri mereka dalam komunitas Akar 

Tuli . Fenomena ini dapat melihat bagaimana para Penyandang Tuli  menilai 

pemaknaan diri voluntir dalam komunitas Akar Tuli , karena menurut salah 

satu anggota Akar Tuli  ada beberapa yang hanya ingin bergabung tetapi tidak 

sepenuhnya niat dalam menjalankan kegiatan yang ada di dalam Akar Tuli . 

agar lebih efektif belajar bahasa isyarat untuk para volunter harus terbiasa 

menggunakan bahasa nonverbal pada saat berkumpul dengan semua anggota 

Akar Tuli . Setiap anggota pasti mempunyai penilaian masing masing 

terhadap volunter tentang bagaimana peran mereka menempatkan diri untuk 
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bergabung dalam komunitas ini. Pemaknaan diri setiap orang tentu berbeda 

tergantung bagaimana menilai dirinya pada saat situasi yang dia lakukan. 

 

1.2  Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang di atas peneliti menemukan 

rumusan masalah sebagai berikut: Bagaimana pemaknaan diri volunteer/juru 

Bahasa isyarat dalam  komunikasi pada kegiatan  komunitas? 

 

1.3 Tujuan Penelitian  

Berdasarkan rumusan masalah penelitian, maka tujuan penelitian ini 

adalah untuk mendeskripsikan pemaknaan diri volunteer/juru Bahasa isyarat 

dalam komunikasi Penyandang Tuli . 

 

1.4 Manfaat Penelitian  

1.4.1 Manfaat Akademis  

1. Penelitian ini di harapkan dapat memberikan wawasan terhadap 

komunikasi yang di lakukan Penyandang Tuli  dalam 

komunitasnya dan pemaknaan diri volunteer/ jutu Bahasa isyarat 

dalam Akar Tuli  

2. Penelitian ini dapat menjadi dasar untuk penelitian sejenis    

selanjutnya. 

3. Penelitian ini sebagai pengetahuan di Universitas 

MuhammadiyahMalang mengenai pemaknaan diri volunteer/juru 
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Bahasa isyarat dalam komunikasi  Penyandang   Tuli  dalam 

kegiatan komunitas 

 

1.4.2 Manfaat Praktis 

Hasil penelitian ini dapat memberikan pemahaman yang lebih 

dalam pada masyarakat mengenai masalah pemaknaan diri 

volunteer/juru Bahasa isyarat dalam komunikasi pada kegiatan 

komunitas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


