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BAB 1  

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Manusia sebagai makhluk sosial selalu memiliki hubungan timbal 

balik dengan orang lain dengan cara berkomunikasi. Sedangkan komunikasi 

sendiri merupakan sebuah proses dalam menyampaikan pesan yang memiliki 

makna  baik secara verbal maupun non verbal kepada individu satu dengan 

lainnya maupun secara berkelompok. Komunikasi sangatlah penting dalam 

kehidupan sehari-hari ,sebab dengan adanya komunikasi yang baik seseorang 

dapat menyampaikan pesan dan pikirannya, dapat mengekspresikan perasaan 

dengan menyatakan keinginan atau hal yang disukai, dan dapat memahami 

informasi yang diperoleh dari orang lain sehingga orang lain memungkinkan 

untuk merespon dan bisa memberikan tanggapan yang sesuai.. 

Bentuk komunikasi bermacam-macam salah satunya yang biasa 

digunakan adalah bahasa lisan ,bahasa isyarat, bahasa tubuh, ekspresi muka 

maupun lewat tulisan. Kemudian jenis komunikasi dibagi menjadi dua, yaitu 

komunikasi verbal dan komunikasi non verbal. Komunikasi verbal adalah 

dimana komunikasi yang dalam penyampaiannya melalui kata-kata. 

Sedangkan komunikasi non verbal adalah komunikasi yang penyampaiannya 

dengan menggunakan tanda atau simbol, eskpresi wajah dan gesture  

(gerakan tubuh) . 

Dalam kegiatan sehari-hari bentuk gerakan tubuh, isyarat, intonasi 

suara, air mata, ekspresi wajah tanpa disadari merupakan perilaku verbal dan 

non verbal yang selalu muncul dalam berkomunikasi dengan orang lain. 
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Kedua perilaku mendukung komunikasi yang ada, kadang pula perilaku 

tersebut bisa saling berbeda arti. Seseorang kadang mengatakan bahwa 

dirinya tidak memiliki masalah, namun dari perilaku non verbal 

menunjukkan hal yang berbeda seperti mata yang berkaca-kaca, wajah yang 

murung dan menarik nafas dalam-dalam. Hal ini menunjukkan bahwa secara 

tidak sadar seseorang akan memberikan penekanan terhadap bahasa lisan 

dengan didukung oleh perilaku non verbal baik itu dengan ungkapan yang 

sesuai ataupun sebaliknya. 

Sementara itu, anak-anak berkebutuhan khusus khususnya anak 

tunagrahita  dalam proses interaksi sosial dan komunikasi sering mengalami 

hambatan dan hal ini merupakan masalah yang serius untuk ditangani , 

dicarikan  solusi dan cara alternatif agar dalam proses komunikasi di sekolah 

dapat berjalan sesuai harapan. 

Anak tunagrahita berbeda dengan anak normal lainnya, mereka sulit 

berkomunikasi dan berinteraksi dengan orang lain disekitarnya. Hanya 

orang-orang terdekatnya yang lebih mengerti dan memahami apa yang 

dikomunikasikan oleh anak tunagrahita tersebut. Sulitnya anak tunagrahita 

dalam berkomunikasi dan berinteraksi tidak terlepas dari faktor gangguan 

bicara dan bahasa pada anak tunagrahita dan keterbelakangan mental yang 

membuat anak-anak tunagrahita sulit dalam mengingat, menghafal dan 

berpikir layaknya anak normal lainnya. Dan untuk membantu perkembangan 

komunikasi dan interaksinya salah satu cara adalah dengan memberikan 

mereka pendidikan yang dikhususkan bagi Anak Berkebutuhan Khusus 

(ABK) yaitu Sekolah Luar Biasa (SLB). 
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Dalam penelitian ini, peneliti ingin meneliti bagaimana mengetahui  

aktivitas komunikasi non verbal guru dalam proses belajar mengajar dan 

mengekspresikan keinginannya dengan melalui gerakan tubuh 

(gesture),ekspresi wajah dan melalui simbol lainnya. 

Dalam proses pembelajaran komunikasi akan terjadi jika adanya 

interaksi sosial penerima pesan dan pengirim pesan. Ketika dalam hal ini 

yang penerima merupakan anak-anak yang mengalami hambatan dalam 

bahasa lisan maupun bahasa ekspresifnya maka komunikasi yang terjalin 

dalam pembelajaran dapat terhambat dan hal ini berdampak pada hasil 

pemahaman belajar anak. Namun tidak jarang guru pun seringkali kurang 

memahami apa yang dimaksudkan oleh anak-anak didiknya ,mengulang-

ngulang pertanyaan dengan maksud menduga-duga. Sehingga dalam proses 

pembelajaran seharusnya ada komunikasi dua arah antara guru dan anak 

didik agar apa yang disampaikan dan disampaikan dapat sama-sama 

dipahami oleh keduanya dan proses belajar berjalan lancar. 

Demikian dengan berdasarkan identifikasi tersebut peneliti melihat 

bahwa aktivitas komunikasi siswa didalam kelas setiap mata pelajaran 

menggunakan komunikasi nonverbal dengan melalui beberapa media  atau 

alat bantu sehingga peneliti ingin mengetahui bagaimana aktivitas 

komunikasi noverbal guru pada saat proses pembelajaran berlangsung. 

Alasan peneliti memilih SDLB Negeri Kedungkandang yaitu dilihat 

dari fasilitas yang mendukung, kemudian kualifikasi  tenaga kerja pengajar 

yang cocok sesuai dengan keriteria subyek penelitian dan jumlah siswa 

tunagrahita yang cukup banyak disekolah ini, Hal ini berdasarkan 

PERMENDIKBUD pada tahun 2018 jumlah siswa di SDLB Negeri 
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Kedungkandang Kota Malang, keseluruhan sebanyak 136 siswa dan 

penyandang tunagrahita sebanyak 29 siswa. Selanjutnya jumlah pendidik dan 

tenaga kependidikan SDLB Negeri Kedungkandang dirincikan sebagai 

berikut, jumlah guru 16 orang dengan kualifikasi pendidikan D2, S1 dan S2 

(1 orang D2 PGSD 7 orang guru , S1/PLB, 5 orang guru S1 non PLB, 2 orang 

guru S2 Pendidikan IPS 1 orang guru S2 Psikologi dan penjaga ada satu 

orang.  

Dalam proses belajar mengajar SDLB Negeri Kedungkandang Kota 

Malang menggunakan kurikulum 2013, hal itu berdasarkan 

PERMENDIKBUD no 157 tahun 2014 tentang kurikulum pendidikan 

khusus. 

 

B. Rumusan Masalah 

Hasil identifikasi masalah diatas tersebut, maka dapat dirumuskan dalam 

pertanyaan penelitian sebagai berikut  : 

Bagaimana aktivitas komunikasi non verbal guru pada anak tunagrahita 

dalam proses belajar mengajar di SDLB-N Kedungkandang? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Secara umum penelitian ini bertujuan untuk menghasilkan aktivitas 

komunikasi non verbal guru pada anak tunagrahita. Secara khusus tujuan 

penelitian ini menemukan fakta : 

Untuk mengetahui bagaimana aktivitas komunikasi non verbal guru pada 

anak tunagrahita dalam proses belajar mengajar di SDLB-N Kedungkandang. 
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D.  Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Akademis 

           Penelitian ini memberikan sumbangan pengetahuan tentang 

implementasi komunikasi instruksional guru dalam mengajar anak 

berkebutuhan khusus, khususnya anak tunagrahita. 

2. Manfaat Praktis 

Penelitian ini bermanfaat bagi SDLB-N Kedungkandang sebagai 

bahan evaluasi untuk masyarakat, khususnya bagi mereka yang memiliki 

anggota keluarga yang tergolong anak-anak berkebutuhan khusus (ABK). 

Selain itu, juga bisa memberikan sumbangan tentang bagaimana cara yang 

tepat dalam penggunaan komunikasi instruksional bagi murid tunagrahita. 


