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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Komunikasi 

Menurut Everett M. Rogers (Wiryanto, 2004:6) Komunikasi 

merupakan prsoses interaksi pertukaran pesan antar individu satu ke individu 

lainnya, yang dilakukan secara sederhana dimulai dengan bertukar pikiran 

seseorang untuk menyampaikan informasi yang kemudian dikemas menjadi 

pesan dan disampaikan secara langsung atau tidak langsung, baik secara lisan 

maupun tulisan. Dilakukan dengan cara yang beragam atau menggunakan 

suatu media, yang dapat memberikan pengertian kepada komunikan. Dengan 

maksud untuk mengubah tingkah laku mereka. Komunikasi mempunyai 

beberapa karakteristik sebagai berikut: 

a. Komunikasi adalah suatu proses komunikasi sebagai suatu proses artinya 

komunikasi adalah rangkaian peristiwa yang secara bertahap serta 

berkaitan satu sama lainnya dalam kurun waktu tertentu. 

b. Komunikasi adalah suatu upaya yang disengaja serta mempunyai tujuan 

Komunukasi adalah suatu kejadian yang dilakukan secara sengaja dan 

memiliki tujuan tersendiri kepada pelaku komunikasi  

c. Komunikasi menuntut adanya partisipasi dan kerja sama dari para pelaku 

yang terlibat kegiatan komunikasi akan berlangsung baik apabila pihak 

pihak atau pelaku komunikasi saling bekerja sama dan terlibat dalam 

berkomunikasi dengan memperhatikan dan merespon topik yang sedang 

di bicarakan.  
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d. Komunikasi bersifat simbolis Komunikasi merupakan peristiwa yang 

dilakukan menggunakan lambang atau simbol. Lambang yang sering 

digunakan antar individu adalah bahasa verbal dalam bentuk kata-kata, 

kalimat, angka-angka atau tanda-tanda lainnya. 

e. Komunikasi bersifat transaksional Komunikasi pada dasarnya menuntut 

dua tindakan, yaitu memberi dan menerima. Dua tindakan itu harus 

dilakuka seimbang 

f. Komunikasi menembus faktor ruang dan waktu adalah bahwa pelaku 

komuniksi yang terlibat tidak perlu datang dalam waktu dan tempat yang 

sama. Karena dengan banyaknya media seperti hp, email dll faktor ruang 

dan waktu tidak menjadi masalak komunikasi. 

2.1.1 Ruang Lingkup Komunikasi 

Setiap proses komunikasi terdapat unsur-unsur yang 

mendukung proses itu sehingga dapat berlangsung dan membentuk 

sebuah proses. Unsur-Unsur Komunikasi ini menurut Effendy 

(2011:18-19) Hal tersebut tak terkecuali dengan proses komunikasi 

dimana terdapat unsur-unsur sebagai berikut :  

1. Sender: Komunikator yang menyampaikan pesan kepada                                          

seseorang atau kepada sejumlah orang. 

2. Encoding: Proses penyandian, yakni proses pengalihan pikiran 

kedalam bentuk lambing 

3. Message: Pesan yang merupakan seperangkat lambing bermakna 

yang disapaikan oleh komunikator 
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4. Media/channel: Paluran komunikasi tempat berlalunya pesan dari 

komunikator terhadap komunikan. 

5. Decoding: Proses dimana komunikan menetapkan makna pada 

lambing yang disampaikan oleh komunikator kepadanya. 

6. Receiver: Komunikan yang menerima pesan dari komunikator 

7. Response: Tanggapan, seperangkat reaksi pada komunikan 

setelah diterpa pesan atau disampaikan kepada komunikator. 

8. Noise: Gangguan tak terencana yang terjadi dalam proses 

komunikasi sebagai akibat diterimanya pesan lain oleh 

komunikan yang berbeda dengan pesan yang disampaikan oleh 

komunikator kepadanya.  

Hakekat komunikasi adalah suatu proses pernyataan manusia 

yang di nyatakan tersebut adalah perasaan atau pikiran dengan 

menggunakan bahasa sebagai perantaranya. Menurut Effendy 

(2001:70) mengenai fungsi komunikasi itu, dalam buku Aneka Suara, 

Satu Dunia diterangkan dengan cukup jelas yang patur disimak oleh 

mahasiswa dan peminat komunikasi.  

2.1.2 Komunikasi Kelompok  

Komunikasi kelompok adalah komunikasi tatap muka yang 

dimana komunikator dengan komunikan bertatap muka secara 

langsung. Menurut Muslimin (2016:37) komunikasi kelompok adalah 

komunikasi yang ada beberapa orang bergabung di dalamnya. Jenis 

komunikasi kelompok ada dua jenis yaitu komunikasi kelompok kecil 
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dan komunikasi kelompok besar menurut kesempatan komunikan 

dalam menyampaikan tanggapannya.  

1. Komunikasi kelompok kecil (Small Group Communication)  

Menurut (Muslimin 2010:37) Komunikasi kelompok 

kecil merupakan komunikasi yang terjadi antara individu dengan 

komunikannya. Antara komunikator dengan setiap komunikan 

akan terjadi interaksi atau dialog. Komunikasi kelompok kecil 

kurang efektif dalam mengubah sikap, pendapat, dan perilaku 

komunikan, karena dalam setiap komunikan tidak mudah di 

mengerti seperti komunikasi interpersonal. Tetapi jika 

dibandingkan dengan komunikasi kelompok besar, komunikasi 

kelompok kecil lebih bersifat rasional.  

2. Komunikasi Kelompok Besar  

Komunikasi dinilai sebagai komunikasi kelompok besar, 

jika antara komunikator dan komunikan sulit untuk terjadinya 

zkomunikasi secara langsung atau bersifat antar persona, 

demikian pula sulit untuk terjadinya dialog seperti  halnya pada 

situasi kelompok kecil.Muslimin(2010:38) mengemukakan 

Komunikasi kelompok kecil maupun komunikasi kelompok besar 

merupakan jenis komunikasi yang berlangsung secara tatap muka 

yang sifatnya dua arah timbal balik yang dapat menimbulakan 

arus balik seketika.  

Sesuatu di katakan komunikasi kelompok karena, pertama, 

proses komunikasi dalam penyampaian pesan oleh seorang pembicara 
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kepada khalayak dalam jumlah yang besar dan tatap muka. Kedua, 

komunikasi bersifat berkelanjutan dan dapat di bedakan mana sumber 

dan mana penerima. Hal tersebut dapat menyebabkan komunikasi 

sangat terbatas karena waktu berkomunkasi dan jumlah orang dalam 

kelompok yang banyak membuat komunikasi jadi terbatas. Ketiga, 

pesan yang di sampaikan oleh sudah di rencanakan tidak secara 

spontan. 

 

2.2 Konsep Makna  

Sobur alex mengatakan konsep makna dapat menarik perhatian para 

disiplin komunikasi, psikologi, sosiologi, antropologi dan linguistik. Itu 

sebabnya beberapa pakar komunikasi menyebutkan kata makna ketika 

merumuskan definisi komunikasi. Makna, sebagaimana diartkan oleh Sobur 

(2003:255), merupakan suatu konsep abstrak, yang menarik perhatian para 

ahli filsafat dan para teoritis ilmu sosial selama 2000 tahun silam. Makna 

dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu arti, maksud pembicara atau 

penulis. Makna adalah proses aktif yang ditafsirkan seseorang dalam suatu 

pesan. 

 

2.3  Tipe-tipe Makna  

Menurut Brodbeck (1993) seperti yang dikutip oleh (Sobur:2015;26-26) 

mengemukakan bahwa sebenarnya ada tiga pengertian tentang konsep makna 

yang berbeda-beda :  
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1. Menurut tipologi Brodbeck, adalah makna referensial; yakni, makna suatu 

istilah adalah objek, pikiran, ide atau konsep yang ditunjukkan oleh istilah  

itu.  

2. Tipe makna yang kedua dari Brodbeck adalah arti istilah itu. Suatu istilah 

dapat saja memiliki arti referensi dalam pengertian yang pertama, yakni 

mempunyai referen, tetapi karena ia tidak dihubungkan dengan berbagai 

konsep yang lain, ia tidak mempunyai arti.  

3. Tipe makna yang ketiga dari Brodbeck mencangkup makna yang 

dimaksudkan (intentional) dalam arti bahwa arti suatu istilah atau lambang 

bergantung pada apa yang dimaksudkan pemakai dengan arti lambang itu.  

2.4 konsep diri  

Banyak pengertian yang diberikan oleh para ahli mengenai konsep 

diri. (Agustiani, 2006: 138) mengatakan bahwa konsep diri merupakan 

kerangka acuan (frame of reference) dalam berinteraksi dengan lingkungan. 

konsep diri merupakan gambaran yang seseorang miliki mengenai dirinya 

sendiri yang terbentuk dari pengalaman yang perna di lakukannya dari 

interaksi dengan lingkungan. Dengan kata lain, konsep diri didefinisikan 

penilaiaan tentang diri yang di miliki seseorang. Konsep diri adalah kesan 

terhadap dirinya sendiri secara keseluruhan yang dimiliki seseorang tentang 

dirinya sendiri. gambaran mengenai diri seseorang, baik persepsi terhadap 

dirinya maupun penilaian berdasarkan harapannya yang merupakan 

gabungan dari aspek-aspek fisik, psikis, sosial, dan moral. Sejalan dengan 

definisi tersebut konsep diri sebagai suatu kesatuan psikologis yang meliputi 



15 
 

perasaan-perasaan, evaluasi-evaluasi, dan sikap-sikap kita yang dapat 

mendeskripsikan diri kita.  Konsep diri  sebagai suatu produk sosial yang 

dibentuk melalui proses internalisasi dan organisasi pengalaman-

pengalaman psikologis.  

   2.4.1 Bentuk Konsep Diri  

Konsep diri terbentuk dari dua komponen, yaitu komponen kognitif dan  

komponen afektif. Komponen kognitif merupakan kemapuan individu tenatang 

dirinya sendiri. Komponen kognitif merupakan penjelasan dari Self image yang 

nantinya akan membentuk citra diri (self image). Komponen afektif    

merupakan penilain individu terhadap diri. Penilaian tersebut akan membentuk 

penerimaan terhadap diri (self acceptance), serta harga diri (self esteem) 

individu. Perkembangan konsep diri merupakan suatu proses yang terus 

berlanjut di sepanjang kehidupan manusia. Menurut (Agustiani, 2006: 143) 

menyatakan bahwa persepsi tentang diri tidak langsung muncul pada saat 

individu dilahirkan, tetapi berkembang secara bertahap seiring dengan 

munculnya kemampuan perseptif. Konsep diri berkembang dalam dua tahap: 

pertama, melalui internalisasi sikap orang lain terhadap kita; kedua melalui 

internalisasi norma masyarakat. Dengan kata lain, konsep diri merupakan hasil 

belajar melalui hubungan individu dengan orang lain. Hal ini sejalan dengan 

berdasarkan interpretasi dari pandangan orang lain terhadap dirinya.  

2.4.2 Unsur - unsur Konsep Diri  

Menurut (Agustiani, 2006: 139-142) Dimensi konsep diri terbagi 

dalam dua kelompok yang pertama dimensi internal dan dimensi eksternal. 
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Dimensi eksternal yang bersifat umum bagi semua orang dibedakan atas 

lima bentuk yaitu:  

1. Diri fisik:  Yang berarti persepsi seseorang terhadap keadaan dirinya   

secara fisik. Dalam hal ini terlihat persepsi seseorang mengenai 

kesehatan dirinya, penampilannya secara fisik dan keadaan tubuhnya.  

2. Diri etik moral: Bagian ini merupakan persepsi seseorang terhadap 

dirinya dilihat dari standar pertimbangan nilai moral dan etika.   

3. Diri pribadi: Merupakan perasaan atau persepsi seseorang tentang 

keadaan pribadinya.   

4. Diri keluarga: Menunjukkan perasaan dan harga diri seseorang dalam 

kedudukannya sebagai anggota keluarga.   

5. Diri sosial: Pada bagian ini merupakan penilaian individu terhadap 

interaksi dirinya dengan orang lain maupun lingkungan sekitarnya.  

Sedangkan dimensi internal adalah penilaian terhadap individu 

kepada dirinya sendiri yang terdiri dari tiga bentuk:  

1. Diri Identitas: Bagian ini merupakan aspek yang mendasar pada konsep 

diri  

2. Diri Pelaku: Diri pelaku merupakan persepsi individu tentang tingkah  

3. Diri Penerimaan: Diri penilaian berfungsi sebagai pengamat, penentu 

standar, dan evaluator.  
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 2.4.3  yang dapat mempengaruhi Konsep Diri  

 (Gufron, 2011: 16) mengungkapkan ada beberapa sumber informasi untuk konsep 

diri seseorang, yaitu:  

a. Orang tua   

Orang tua adalah kontak sosial yang paling awal kita alami 

dan yang paling berpengaruh. Orang tua juga membantu dalam 

menetapkan pengharapan serta mengajarkan anak bagaimana 

menilai dirinya sendiri.   

b. Teman sebaya  

Teman sebaya juga cukup mempengaruhi konsep diri 

individu. Penerimaan maupun penolakan kelompok teman sebaya 

terhadap seorang anak akan berpengaruh pada konsep diri anak 

tersebut.  

c. Masyarakat  

Sama seperti orang tua dan teman sebaya, masyarakat juga 

memberitahu individu bagaimana mendefinisikan diri sendiri. 

Penilaian dan pengharapan masyarakat terhadap individu dapat 

masuk ke dalam konsep diri individu dan individu akan berperilaku 

sesuai dengan pengharapan tersebut.  

d. Belajar  
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Konsep diri merupakan hasil belajar. Belajar dapat 

didefinisikan sebagai perubahan psikologis yang relatif permanen 

yang terjadi dalam diri seseorang sebagai akibat dari pengalaman. 

Dalam mempelajari konsep diri, terdapat tiga faktor utama yang 

harus dipertimbangkan, yaitu: asosiasi, ganjaran dan motivasi.   

2.4.6.  Aspek-aspek konsep diri   

Menurut  (Gufron,2011: 17) mengatakan konsep diri terdiri dari tiga 

dimensi atau aspek:  

a. Pengetahuan  

Pengetahuan adalah apa yang individu ketahui tentang dirinya, 

secara fisik, usia, jenis kelamin, kebangsaan, suku, pekerjaan, 

agama dan lain sebagainya.  

b. Harapan  

Pada saat-saat tertentu, individu yang mempunyai satu aspek 

pandangan tentang kemungkinan dirinya menjadi apa di masa 

depan. Singkatnya, individu mempunyai harapan bagi dirinya 

sendiri untuk menjadi diri yang ideal. Diri yang ideal sangat 

berbeda pada masing masing individu.   

c. Penilaian  

Di dalam penilaian, individu berperan sebagai penilai tentang 

bagi individu. Hasil penilaian tersebut disebut harga diri. 
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Semakin tidak sesuai antara harapan dan standar diri, maka akan 

semakin rendah harga diri seseorang.  

Berdasarkan pengertian-pengertian di atas, konsep diri dapat 

diartikan sebagai gambaran yang dimiliki seseorang mengenai dirinya 

bagaimana penerimaannya terhadap diri sendiri sebagaimana yang 

dirasakan, diyakini, dan dilakukan, baik ditinjau dari segi fisik, moral, 

keluarga, personal, dan sosial. 

2.5 Teori Interaksi Simbolik 

Perilaku seseorang akan berpengaruh dengan simbol yang di berikan 

kepada orang lain. Menurut Sobur (2003:194)Melalui pemberian isyarat 

simbol sebagai penerima pesan tentu akan mengerti apa yang di maksud oleh 

pengirim pesan. Menurut George Hertbert interaksi simbolik di dasarkan pada 

ide ide tentang individu dan masyarakat. Esensi interaksi simbolik adalah 

suatu komunikasi atau pertukaran simbol yang di beri makna. Perilaku 

manusia dilihat dari makna diri yang kita berikan kepada orang lain, situasi, 

objek, bahkan diri mereka sendiri yang menentukan perilaku. Dalam konteks 

ini makna dikonstruksikan dalam proses interaksi tetapi bukan sebagai 

penguat perannya melainkan subtansi sebenarnya dari organisasi sosial. 

Sesuai dengan pemikiran-pemikiran Mead, definisi singkat dari tiga ide dasar 

dari interaksi simbolik adalah :  

a. Mind (pikiran): Kemampuan menggunakan simbol dengan mengerti 

makna atau arti yang sama makna sosial, dimana individu dapat 

mengembangkan makna dengan berinteraksi dengan individu lain.  
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b. Self (diri pribadi): Kemampuan untuk merefleksikan diri tiap individu dari 

penilaian sudut pandang atau pendapat orang lain, dan teori 

interaksionisme simbolis adalah salah satu teori sosiologi yang 

mengemukakan tentang diri sendiri (the-self) dan dunia luarnya. 

c. Society (masyarakat): Hubungan sosial yang di ciptakan dan di bangun di 

tengah masyarakat, dan tiap individu terlibat secara aktif atau suka rela, an 

pada akhirnya itu sebuah proses pengambilan peran di tengah masyarakat.  

2.5.1 Faktor yang Mepengaruhi Interaksi Simbolik 

Jalaluddin Rakhmat (2007: 100-104), menyatakan faktor-

faktor yang  mempengaruhi konsep diri, yaitu orang lain dan 

kelompok rujukan. 

a. Orang lain Konsep diri dapat terbentuk melalui penilaian orang 

lain. Apabila seseorang diterima orang lain, dihormati, dan 

disenangi karena keadaan dirinya sendiri, orang tersebut akan 

cenderung bersikap menghormati dan menerima dirinya. 

Sebaliknya, apabila orang lain selalu meremehkan, menyalahkan 

dan menolaknya, maka orang tersebut akan cenderung tidak 

menyenangi dirinya sendiri. Ada yang paling berpengaruh, yaitu 

orang-orang yang paling dekat yang sering disebut significant 

others (orang yang paling penting). 

b. Kelompok rujukan (reference group) Kelompok rujukan 

merupakan kelompok    yang mengikat diri seseorang secara 

emosional. Kelompok rujukan mempengaruhi terbentuknya 

konsep diri seseorang. Seseorang akan berperilaku dan 
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menyesuaikan diri sesuai dengan ciri-ciri kelompoknya agar 

diterima oleh kelompok tersebut.  

2.5.2 Premis - Premis Interaksi Simbolik    

a. Individu merespon suatu situasi simbolik mereka merspon 

lingkungan termasuk objek fisik (benda), objek sosial (perilaku 

manusia) berdasarkan media yang di kandung pada komponen – 

komponen lingkungan tersebut bagi mereka.  

b. Makna merupakan produk sosial, maka dari itu makna tidak 

melihat dari objek melainkan di negoisasi dari penggunaan 

bahasa, negoisasi itu di mungkinkan karena manusia mampu 

menilai segala sesuatu bukan hanya dari objek fisik saja namun 

juga gagasan yang abstrak. 

c. Makna yang di interpretasikan oleh individu dapat berubah 

sewaktu waktu sejalan dengan interaksi sosial yang dilakukan. 

 

 

2.6 Bahasa Isyarat  

Bahasa isyarat adalah bahasa yang manual mengutamakan 

penggunakan bentuk tangan gerak bibir atau mimik wajar untuk 

menyampaikan hal yang sedang dipikirkan kepada orang lain. Penyandang   

Tuli  biasanya yang menggunakan bahasa ini. Bahasa isyarat di kombinasikan 

dengan gerakan tangan gestur tubuh dan serta ekspresi wajah untuk 

menyampaikan pesan untuk berkomunikasi. Menurut Hamidi (2008:20) 

Bahasa isyarat merupakan jenis komunikasin non verbar karena 
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menggunakan gestur tubuh untuk berkomunikasi. Belum ada bahasa isyarat 

internasional karena di setiap negara belum tentu sama bahasa yang di 

gunakan. Ada beberapa yang di pakai di salah satu negara tetapi tidak untuk 

di negara lain. Beberapa bahasa isyarat yang ada yaitu American Sigh 

Language (ASL), German Sigh Language (GSL), Arabic Sigh Languag 

(ArSL).  

Penyandang   Tuli  di Indonesia menggunakan acuan bahasa isyarat 

BISINDO (bahasa isyarat Indonesia) dan SIBI (sistem bahasa isyarat 

Indonesia). Isyarat dapat didefinisikan dengan sederhana yaitu penggunakan 

tangan, lengan atau kepala untuk mmbuat tanda pada saat penyampaian 

pesan.  

   

2.6.1  Jenis Bahasa Isyarat 

1. Sistem Isyarat Bahasa Indonesia (SIBI) 

SIBI merupakan media yang membantu komunikasi 

sesama kaum Penyandang Tuli  untuk berkomunikasi dengan 

masyarakat lebih luas. Wujudnya adalah tatanan sistematis yang 

melambangkan isyarat dengan isyarat jari lengan dan berbagai 

gerakan yang melambangkan suatu kosa kata bahasa Indonesia 

atau tata cara mempresentasikan bahasa lisan Indonesia ke dalam 

gerakan tertentu. Kosa kata yang digunakan dalam SIBI 

menggunakan kosa kata yang baku. Satu kosa kata dalam SIBI 

adalah satu kata yang bisa di beri imbuhan misal belajar, diajar 

atau mempelajari ini tidak terjadi dalam kosa kata BISINDO. 
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Bisa lebih gampangnya di sebut bahwa SIBI menggunakan satu 

tangan untuk abjad bahasa isyaratnya. 

2. Bahasa Isyarat Indonesia  (BISINDO) 

Sedangkan bahasa isyarat Indonesia biasanya bahasa 

isyarat yang selalu di gunakan sebagai bahasa pengantar di 

sekolah. Bisindo adalah sistem komunikasi yang cukup praktis 

yang di gunakan oleh Penyandang Tuli . Melalui bisindo 

peyandang Tuli  dapat mengungkapkan pikiran dan perasaan 

dengan leluasa. BISINDO hanya menggunakan satu kosa kata 

untuk menjelaskan suatu aktifitas. Bisindo menggnakan dua 

tangan sebagai upaya komunikasi antar pengguna bahasa isyarat. 

Bisindo bahasa isyarat yang berkembang secara alami di 

kelompok teman teman Tuli . beda dengan sibi bahasa isyarat 

yang lebih baku dan biasanya di pakai di sekolah SLB. 

Tabel 2.1 

Bahasa Isyarat 

 

No. Gambar Keterangan 

1.  Dua tangan menggambarkan huruf A 

dengan membentuk segitiga. Dilakukan 

dengan menyatukan ujung jari telunjuk, dan 

ujung ibu jari sementara jari lain terlipat. 

 

 

 

 

 

 

 

2. 

 

  

 

Kedua tangan menggambarkan huruf B 

dengan cara menyatukan jari telunjuk pada 

tangan kiri dan 3 jari di tangan kanan 

sementara jari lain terlipat. 
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3.  Digambarkan membentuk huruf C di mana 

dilakukan dengan cara tangan kanan 

membentuk setengah lingkaran. 

 

 

 

 

 

4.  Kedua tangan menggambarkan huruf D 

dengan cara menyatukan jari telunjuk pada 

tangan kiri dan 2 jari di tangan kanan yaitu 

ibu jari dan jari telunjuk yang membentuk 

setengah lingkaran, jari lain terlipat. 

 

 

 

5.  Kedua tangan menggambarkan huruf E 

dengan cara menyatukan jari telunjuk pada 

tangan kiri di tengah 2 jari di tangan kanan 

yaitu ibu jari dan jari telunjuk yang 

membentuk setengah lingkaran sementara 

jari lain terlipat. 

 

 

6.  Kedua tangan menggambarkan huruf F 

dengan cara menyatukan jari telunjuk pada 

tangan kiri dan 2 jari di tangan kanan yaitu 

jari tengah dan jari telunjuk sementara jari 

lain terlipat. 

 

 

 

 

7.  Kedua tangan menggambarkan huruf G 

dimana kedua tangan mengepal dan saling 

bertumpukan. 
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8. 

 

Kedua tangan menggambarkan huruf H 

dengan cara menyatukan jari telunjuk pada 

tangan kiri dan 2 jari di tangan kanan yaitu 

ibu jari dan jari telunjuk sementara jari lain 

terlipat. 

 

 

 

 

9.  Huruf I digambarkan dengan 

mengacungkan jari kelingking. 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. 

 

Digambarkan dengan pergerakan memutar 

dari jari kelingking membentuk huruf J. 

11.  Digambarkan dengan menggabungkan jari 

telunjuk kedua tangan namun pada salah 

satu tangan jari telunjuk membentuk sudut 

yang ditemukan dengan jari telunjuk yang 

lain. 

 

 

 

 

 

12.  Digambarkan dengan jari telunjuk dan ibu 

jari yang membentuk sudut 90 derajat 

seperti huruf L. 
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13.  Digambarkan dengan menempelkan 3 jari 

(jari telunjuk, manis dan tengah) di tangan 

kanan pada telapak tangan kiri. 

 

 

 

 

 

 

 

14.  Digambarkan dengan menempelkan 2 jari 

(jari telunjuk dan jari tengah) di tangan 

kanan pada telapak tangan kiri. 

 

 

 

 

 

 

15.  Digambarkan dengan mengangkat tangan 

kanan dan membentuk lingkaran layaknya 

huruf O. 

 

 

 

 

 

 

 

16.  Digambarkan dengan mengangkat kedua  

tangan di mana tangan kanan hanya ibu jari 

dan jari telunjuk yang ujungnya 

digabungkan dengan jari telunjuk tangan 

kiri membentuk huruf P. 

 

 

 

 

17.  Digambarkan dengan tangan kiri yang 

membentuk lingkaran kemudian dikaitkan 

dengan jari telunjuk tangan kanan 

selayaknya huruf Q. 
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18.  Digambarkan dengan membuka jari 

telunjuk dan ibu jari dari masing-masing 

tangan kemudian jari telunjuk tangan kanan 

digabungkan dengan ibu jari tangan kiri 

yang masing-masing membentuk setengah 

lingkaran selayaknya huruf S. 

 

 

 

19.  Digambarkan dengan menjentikan jari. 

 

 

  

 

 

 

 

 

20. 

 

 

Digambarkan dengan kedua tangan 

mengacungkan jari telunjuk, kemudian jari 

telunjuk tangan kanan ditumpuk di atas jari 

telunjuk tangan kiri dan membentuk huruf 

T. 

21.  Digambarkan dengan jari telunjuk dan ibu 

jari tangan kanan yang membentuk 

setengah lingkaran yang menghadap ke 

utara membentuk huruf U. 

 

 

 

 

 

22. 

 

Digambarkan dengan mengacungkan jari 

telunjuk dan jari tengah. Membentuk sudut 

seperti huruf V. 
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23.  Digambarkan dengan mengacungkan jari 

telunjuk dan ibu jari dari masing-masing 

tangan kemudian jari jari digabungkan dan 

membentuk huruf W. 

 

 

 

 

 

24.  Digambarkan dengan menyilangkan kedua 

jari telunjuk membentuk huruf X. 

 

 

 

 

 

 

25. 

 

Digambarkan dengan tangan kanan yang 

membentuk huruf V dengan jari telunjuk 

dan ibu jari kemudian jari telunjuk tangan 

kiri bergerak dari jari telunjuk tangan kanan 

ke bawah membentuk huruf Y. 

26.  Digambarkan dengan tangan kanan 

membentuk sudut yang jari jarinya 

menelungkup menghadap ke kanan seperti 

huruf Z. 
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     Gambar 2.1 

Sumber Akar Tuli 
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2.7 Gesture (Bahasa Tubuh) 

Gesture juga merupakan kombinasi dari bentuk tangan, orientasi 

dan gerakan tangan, lengan atau tubuh dan ekspresi wajah untuk 

menyampaikan pesan dari seseorang. Hendra (2014:48) mengatakan 

mengatakan Gestur adalah suatu bentuk komunikasi non verbal dengan aksi 

tubuh yang terlihat mengkomunikasikan pesan-pesan tertentu, baik sebagai 

pengganti wicara atau bersamaan dan paralel dengan kata-kata. Gestur 

berbeda dengan komunikasi fisik non verbal yang tidak 

mengkomunikasikan pesan tertentu, seperti tampilan ekspresif, proksemik, 

atau memperlihatkan atensi bergabung. 

Ada dua elemen dalam berkomunikasi yang sangat penting yaitu 

lisan (komunikasi verbal) dan gesture (komunikasi non verbal). Gesture tidak 

membuat rasa tanpa bahasa lisan yang menyertainya dan sebaliknya lisan 

tidak membuat rasa tanpa gesture yang menyertainya, sehingga keduanya 

sebagai sistem gabungan, bukan sebagai dua hal yang terpisah. Gesture 

mengkomunikasikan arti dari pernyataan yang dikatakan manusia. Namun, 

ada juga yang menyatakan bahwa gesture tidak hanya memberikan informasi 

tentang tingkah laku dan proses berfikir seseorang, tetapi juga gesture dapat 

menyampaikan informasi yang tidak mudah disampaikan melalui bahasa 

lisan. Selain itu, gesture digunakan sebagai bagian dari tindakan komunikasi 

yang disengaja sebagai pelengkap dalam berkomunikasi. Gesture, merupakan 

sumber informasi penting, karena gerakan tubuh mendukung komunikasi 

lisan, mengurangi ambiguitas bahas, dan meningkatkan pemahaman konsep. 
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Jadi, gesture sangat penting didalam berkomunikasi, karena gesture 

membantu penerima informasi untuk dapat memahami apa yang disampaikan 

oleh pemberi informasi. 

Menurut Susan G (2008:28) dapat disimpulkan bahwa gesture 

adalah komunikasi non verbal berupa gerak tubuh yang meliputi ekspresi 

wajah, tangan, bahu, jari-jari atau tubuh lainnya yang biasanya digunakan 

secara bersamaan tanpa disadari ataupun secara sadar pada saat 

berkomunikasi untuk memberikan pemahaman pada saat berkomunikasi yang 

juga memiliki pesan-pesan tertentu. Gesture pun memiliki beberapa jenis 

yaitu:  

2.7.1 Macam-Macam Gesture  

1. Gesture dengan Telapak Tangan 

Tangan adalah organ yang sangat ekspresif. Kita 

menggunakannya untuk mendukung gaya bicara kita, atau 

bahkan menggantikannya. 

2. Gerakan Tangan Terbuka 

Tangan yang terbuka menunjukkan kebenaran, 

keterbukaan, kepercayaan dan kerelaan. Ada 3 gerakan tangan 

yang biasa terjadi: 

a. Dua posisi dasar tangan adalah telapak tangan menghadap ke 

atas dan menghadap ke bawah. Dengan posisi telapak tangan 

menghadap keatas, seseorang berarti sedang meminta 

sesuatu, seperti yang dilakukan oleh pengemis, sedangkan 
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posisi telapak tangan menghadap kebawah berarti seseorang 

sedang berusaha untuk menekan atau memencet sesuatu. 

b. Ketika seseorang berusaha untuk terbuka dan jujur total, 

maka dia akan mengulurkan salah satu atau kedua belah 

tangannya kepada orang lain dengan telapak tangan yang 

terbuka dan menyampaikan keinginannya untuk terus terang 

kepada orang tersebut. 

c. Anak kecil sedang menyembunyikan telapak tangan 

dibelakang badannya ketika ia berbohong atau sedang 

menyembunyikan sesuatu. 

3. Jabatan Tangan 

Berjabat tangan merupakan peninggalan era manusia 

gua. Bila mana manusia gua bertemu, mereka akan 

mengacungkan tangan mereka ke udara dengan telapak tangan 

menghadap lawan bicara untuk menunjukkan bahwa mereka 

tidak membawa senjata. Ada beberapa cara jabatan tangan yang 

dominan dan mengalah : 

 

Gambar 2.2 

Contoh Beberapa Cara Berjabat Tangan 
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a. Dominasi tercermin lewat jabat tangan dengan mengubah 

letak tangan sehingga telapak tangan menghadap kebawah. 

Dalam hal ini, telapak tangan tak perlu langsung menghadap 

lantai, tetapi harus menekan ke bawah telapak tangan orang 

lain tersebut dan cara ini mengatakan padanya bahwa anda 

ingin mendominasi pertemuan- pertemuan selanjutnya. 

b. Kebalikan dari jabat tangan dominan adalah menawarkan 

jabat tangan dengan telapak tangan menghadap keatas. Hal 

ini terutama efektif bila anda ingin lawan bicara anda 

memegang kontrol atau bila hendak memberikannya 

perasaan berkuasa. 

c. Bila dua orang yang dominan berjabat tangan, suatu 

pergelutan simbolik akan berlangsung karena kedua belah 

pihak berusaha mengubah posisi lawannya menjadi posisi 

menyerah. Hasilnya adalah posisi vertikal kerena masing-

masing menunjukkan rasa hormat dan persahabatan. Jabatan 

tangan seimbang dan vertikal ini adalah adalah jabatan 

tangan yang digunakan oleh seorang ayah sewaktu mengajari 

anaknya untuk “berjabat tangan secara laki-laki”. 

4. Gesture dengan Tangan dan Lengan 

Gerak Isyarat Tangan 

a. Menggosok Telapak Tangan 
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Menggosok telapak tangan adalah cara berkomunikasi secara 

non verbal guna menyatakan pengharapan yang positif. 

Kecepatan seseorang menggosok-gosokkan telapak tangan 

memberi isyarat tentang siapa yang diharapkan mendapat 

hasil yang positif. 

b. Menjalin Jari-Jari Tangan 

Penelitian oleh Neirenberg tentang posisi jari tangan terjalin 

ini membawa mereka berkesimpulan bahwa gaya ini 

merupakan gerak isyarat rustasi, menandakan bahwa orang 

itu sedang memendam sikap yang negatif. 

Gambar 2.3 

Contoh Menjalin Jari-Jari Tangan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gerak isyarat ini memiliki tiga posisi utama 

menjalin jari-jari di depan wajah, tangan diletakkan di atas 

meja atau di atas pangkuan bila sedang duduk dan dimuka 

tubuh bila berdiri.Tampaknya juga ada korelasi antara 

tingginya tangan itu terangkat dan kekuatan perasaan negatif 

yang sedang dialami; yaitu orang dengan tangan diangkat 



35 
 

tinggi seperti dalam gambar akan lebih sulit ditangani 

daripada orang seperti dalam posisi. 

Seperti halnya gerak isyarat negatif lain, beberapa 

tinfakan harus dilakukan untuk melepaskan jalinan jari-jari 

itu untuk memperlihatkan telapak tangan serta bagian depan 

tubuhnya, bila tidak, sikap permusuhan akan tetap hadir. 

c. Tangan Membentuk Menara 

Gerak isyarat tangan yang menunjukkan menara 

menunjukkan bahwa gaya ini sering digunakan dalam 

interaksi atasan/bawahan dan bisa merupakan gerak isyarat 

tersendiri yang menandakan sikap percaya diri.  

Gerak isyarat ini memiliki dua versi terangkat 

hingga membentuk menara, posisi yang biasanya diambil 

pada waktu orang tersebut sedang memberi pendapat atau ide 

dan sedang berbicara. Isyarat menara menghadap kebawah 

biasanya digunakan pada waktu orang tersebut sedang 

mendengarkan. 

 

Gambar 2.4 

Tangan Membentuk Menara 
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d. Mencengkeram Tangan, Lengan dan Pergelangan Tangan 

Gambar 2.5 

Mencengkeram Tangan, Lengan dan Pergelangan Tangan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Ketika seseorang menggunakan sebelah tangan untuk 

memegang tangan yang lain dan meletakkannya 

dibelakang badan, maka berarti yang bersangkutan 

menunjukkan isyarat kepercayaan diri dan superioritas. 

Isyarat seperti ini biasanya ditampilkan oleh seorang 

personil militer, polisi yang sedang patroli, kepala 

sekolah yang sedang mengelilingi lapangan sekolah, dan 

lain sebagianya. 

2. Ketika seseorang memosisikan tangan yang memegang 

lebih tinggi di atas pergelangan tangan yang dipegang di 

belakang tubuhnya, maka hal itu menunjukkan rasa 
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frustasi yang berusaha mengontrol hingga seoralah-olah 

berusaha melindunginya dari pukulan. 

3. Ketika tangan yang memegang bergerak ke atas pada 

tangan yang lain, maka hal itu menunjukkan bahwa yang 

bersangkutan dalam keadaan sangat marah dan 

menunjukkan usaha lebih besar untuk mengendalikan 

dirinya. 

e. Menggunakan Ibu Jari 

Ibu jari menunjukkan kekuatan karakter dan rasa 

bangga, sehingga ia mencerminkan superioritas, dominasi, 

atau terkadang sebuah serangan. 

 

Gambar 2.6 

Menggunakan Ibu Jari 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



38 
 

1. Ibu jari ditempelkan dibagian luar saku seseorang juga 

seringkali menggoyang-goyangkan telapak kakinya 

untuk menciptakan kesan posisi yang sangat tinggi. 

2. Ibu jari kadangkala ditonjolkan dari saku belakang 

dalam situasi tersembunyi atau merahasiakan sesuatu, 

dengan tujuan untuk menyembunyikan posisi dominan 

pelakunya. Kebanyakan perempuan yang agresif dan 

dominan suka menggunakan isyarat dan posisi yang 

digunakan laki- laki. Hal tersebut dapat dilihat ketika 

mereka memasukkan tangan mereka kedalam saku 

celana dengan memposisikan ibu jari keluar saku. 

3. Ketika seseorang menyilangkan tangannya dengan 

posisi ibu jari menunjukkan keatas, maka berarti 

menunjukkan sikap defensif atau negatif (posisi lengan 

saling silang), plus sikap superior (ketika ibu jari 

ditonjolkan ke atas) yang ditampilkan dengan isyarat ibu 

jarinya dan menggoyangkan kakinya. 

4. Ketika ibu jari digunakakan untuk menunjukkan kepada 

seseorang, maka hal tersebut mencerminkan sikap 

ejekan dan tidak sopan. 

5. Isyarat dengan menggoyang-goyangkan ibu jari tidak 

lumrah di kalangan wanita, walaupaun kadangkala 

mereka menggunakan isyarat ini bagi mereka yang tidak 

memiliki keinginan untuk maju. 
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5. Gesture dengan Tangan di Wajah 

Sisi yang penting disini bukanlah untuk menafsirkan 

berbagai model isyarat tangan di wajah secara khusus, namun 

juga menyelidiki sekumpulan isyarat lain yang dapat membantu 

Anda untuk menegaskan kecurangan akan adanya ketidakjujuran 

atau kebohongan. 

a. Memegang Mulut 

Isyarat ini terdiri dari posisi tangan yang menempel 

di mulut, dengan ibu jari berada di daerah pipi. Isyarat 

tersebut menunjukkan bahwa sang pelaku ingin 

menyembunyikan sesuatu yang ingin disampaikan. Kadang 

kala beberapa jari yang berfungsi untuk mengempalkan 

tangan juga digunakan di dekat mulut kala menggunakan 

isyarat ini. 

b. Menyentuh Hidung 

Sentuhan pada hidung adalah isyarat kamuflase 

yang lebih cerdas daripada memegang mulut. 

1. Isyarat ini berlangsung dengan cepat berupa sedikit 

sentuhan dibawah hidung, atau dapat juga ditampakkan 

dengan gosokan dibawah hidung. 

2. Alasan dari isyarat ini bisa saja berbentuk gerakan 

tangan spontan ke arah mulut guna merespon beberapa 

pikiran negatif, namun pada menit-menit terakhir, juga 

bisa mengalihkan jari jemari kedalam hidung. 
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3. Isyarat ini juga dapat digunakan oleh pembicara yang 

ingin menyembunyikan kebohongannya, atau juga dapat 

digunakan oleh pendengar yang meragukan pernyataan 

pembicara yang sedang didengar. 

 

Gambar 2.7 

Gesture dengan Tangan di Wajah 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c. Menggosok Mata 

1. Ketika seseorang berbohong, mereka akan menggosok 

mata dengan semangat. Ketika sifat bohongnya ibu 

cukup besar, mereka pada umumnya seringkali 

melemparkan pandangannya ke arah lantai. 

2. Para bintang film yang memerankan ketidak tulusan hati 

dalam filmnya seringkali menggunakan sekumpulan 

isyarat yang terdiri dari menggosok mata, senyum sinis, 

gigi gemeretak dan muka dipalingkan. 

 

https://www.dictio.id/uploads/db3342/original/2X/6/6283306c189d61e58f1bd9cfb64e11df43fc2f1b.jpg
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d. Menggosok Telinga 

1. Ketika seseorang tidak ingin mendengarkan apa yang 

disampaikan orang lain kepadanya dia akan meletakkan 

tangannya disekitar telinganya dengan hati-hati. 

2. Ketika seseorang menarik telinganya ke arah depan 

mendekati cuping atau lekukan telinga guna menutupi 

lubang telinga, hal itu menunjukkan bahwa yang 

bersangkutan telah cukup mendengarkan pembicaraan 

dari lawan bicaranya atau bisa jadi dia ingin bicara. 

e. Menggaruk Leher 

Gerakan ini adalah garukan telunjuk pada salah satu 

sisi leher atau daerah bawah telinga. Isyarat ini menunjukkan 

ketidakpastian atau keragu-raguan dan biasanya digunakan 

oleh seseorang yang ingin berkata, Saya belum tentu setuju. 

Dia bisa saja menyatakan Saya dapat mengerti apa 

yang anda rasakan. Ketika dia menggaruk-garuk lehernya 

sebagai sebuah isyarat yang menunjukkan ketidakpastian. 

f. Memegang Kera Baju 

1. Ketika seseorang menampakkan kebohongannya dan 

menduga bahwa orang lain mengetahuinya, dia 

cenderung akan memegang kerah bajunya, karena hal itu 

mungkin untuk mengurangi rasa geli dilehernya lantaran 

kebohongan yang ketahuan itu. 
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2. Isyarat ini juga ditampakkan ketika seseorang berada 

dalam keadaan marah atau frustasi. Dengan menarik 

kerah baju kearah luar leher, dia mengharapkan aliran 

darah sejuk masuk ke dalam tubuhnya, dimana pada 

gilirannya hal itu dapat menenangkan dirinya. 

6. Jari Jemari di Mulut 

1. Ketika seseorang berada di bawah tekanan, dia hampir 

senantiasa meletakkan jari jemari di mulutnya. 

2. Kadangkala, dia cenderung, meletakkan beberapa benda 

pada bagian ujungnya seperti bulpoin, pensil, rokok dan lain-

lain di mulutnya tanpa sadar dalam rangka mengurai stress 

yang dideritanya. 

Gambar 2.8 

Jari Jemari di Mulut 

 

 

 

 

 

 

 

 

Isyarat di Pipi dan Dagu 

1. Ketika seseorang menyangga kepalanya dengan tangan, hal 

itu menunjukkan bahwa dia berada dalam keadaan jenuh, 

tidak berminat dan berusaha menahan kantuk. 

https://www.dictio.id/uploads/db3342/original/2X/0/0cc984023a6843c6dbd58f8d6cb2417adfab0aa2.jpg
https://www.dictio.id/uploads/db3342/original/2X/0/0cc984023a6843c6dbd58f8d6cb2417adfab0aa2.jpg
https://www.dictio.id/uploads/db3342/original/2X/0/0cc984023a6843c6dbd58f8d6cb2417adfab0aa2.jpg
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2. Ketukan jari kaki dan tangan secara terus menerus di atas 

bangku tidak menunjukkan kejenuhan, melainkan 

ketidaksabaran. Kecepatan ketukan kaki atau tangan 

sebanding dengan tingkat ketidak sabaran seseorang. 

3. Seseorang akan menampakkan gejala penilaian 

berkepentingan ketika tangannya ditempelkan di pipi dengan 

telunjuk mengacung ke atas. 

4. Ketika seseorang sedang berfikir negatif atau berfikir kritis, 

ibu jarinya akan menyangga dagu dengan telunjuk tertempel 

lurus ke atas di bagian pipi. 

5. Ketika seseorang sedang menentukan keputusan, tangannya 

akan bergerak ke arah dagu dan mulai menampakkan 

gerakan menepuk-nepuk pipi. 

 

2.8 Tunarungu        

Tunarungu merupakan istilah yang digunakan untuk menunjukkan 

keadaan kehilangan pendengaran. Secara umum tunarungu dikategorikan 

kurang dengar dan Tuli , sebagimana yang diungkap Hallahan dan Kauffman 

(1991:26) bahwa Tunarungu adalah suatu istilah umum yang menunjukkan 

kesulitan mendengar dari kesulitan mendengar yang ringan sampai yang 

berat, digolongkan ke dalam Tuli  dan kurang dengar. Orang Tuli  adalah 

seseorang yang kehilangan kemampuan mendengar sehingga menghambat 

proses informasi bahasa melalui pendengaran dan proses komunikasi, baik 

memakai ataupun tidak memakai alat bantu mendengar, sedangkan seseorang 
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yang kurang dengar adalah seseorang yang biasanya dengan menggunakan 

alat bantu mendengar, sisa pendengarannya cukup memungkinkan 

keberhasilan proses informasi bahasa melalui pendengaran.   

Pengertian mengenai tunarungu sangat beragam, yang semuanya 

mengacu pada keadaan atau kondisi pendengaran Penyandang tunarungu. 

Menurut Somad dan Tati H (1996:27) Tunarungu dapat diartikan sebagai 

suatu keadaan kehilangan pendengaran yang mengakibatkan seseorang tidak 

dapat menangkap berbagai rangsangan terutama melalui pendengaran. Anak 

tunarungu adalah anak yang mengalami gangguan pendengaran dan 

percakapan dengan derajat pendengaran yang bervariasi antara 15dB30dB ild 

hearing losses), 31dB-60dB (moderate hearing losses), 61dB-90dB (severe 

hearing losses), 91dB-120dB (profound hearing losses) dan 121 dB ke atas 

dikatakan Tuli  (total hearing losses). Ketunarunguan berdasarkan tempat 

terjadinya kerusakan, dapat dibedakan atas:  

a. Kerusakan pada bagian telinga luar dan tengah, sehingga menghambat 

bunyi-bunyian yang akan masuk ke dalam telinga disebut telinga 

konduktif.  

b. Kerusakan telinga bagian dalam dan hubungan saraf otak yang 

menyebabkan Tuli  sensoris. 

 

2.9 Tuli  

Tuli  merupakan suatu keadaan kehilangan pendengaran yang 

mengakibatkan seseorang tidak dapat menangkap rangsangan terutama pada 

indera pendengaran. KeTuli an dibedakan menjadi dua kategori yaitu Tuli  
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(deaf) dan kurang mendengar (low of hearing). Somantri (2006:93) 

mengatakan Tuli  adalah mereka yang indera pendengarannya mengalami 

kerusakan dalam taraf berat sehingga pendengaran tidak berfungsi lagi. 

Sedangkan kurang dengar adalah mereka yang indera pendengarannya 

mengalami kerusakan tetapi masih dapat berfungsi untuk mendengar, baik 

dengan ataupun tidak menggunakan alat bantu. Tuli  menjadi kondisi di mana 

individu memiliki gangguan dalam pendengaran, baik permanen maupun 

tidak permanen. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Tuli  merupakan 

individu yang mengalami gangguan pada pendengangaran, meliputi seluruh 

gradasi ringan, sedang, dan berat. Dalam hal ini, dapat di kelompokkan 

menjadi dua golongan yaitu kurang dengan 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.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


