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BAB II 

 TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Aktivitas Komunikasi 

1. Pengertian Aktivitas Komunikasi 

Strategi komunikasi merupakan petunjuk dalam perencanaan dan 

manejemen komunikasi untuk memperoleh tujuan yang di inginkan. Dalam 

memperoleh tujuan tersebut maka di perlukan strategi komunikasi yang bisa 

menerangkan bagaimana langkah-langkah praktis yang harus dilakukan. Bisa 

diartikan jika proses dapat berganti tiba-tiba tergantung pada keadaan dan 

kondisi (Effendi, 2002:28) 

Dengan begitu strategi komunikasi merupakan langkah langkah yang 

akan digunakan dalam berkomunikasi dengan memperhatikan sudut pandang 

yang ada dalam rangkaian komunikasi untuk mencapai tujuan yang 

dimaksud. 

Komunikator berperan sangat penting di dalam strategi komunikasi. 

Oleh sebab itu strategi harus bersifat dinamis, dengan begitu komunikator 

dapat beradaptasi jika ada hal yang mempengaruhi rangkaian dalam 

mencapai kesuksesan. Sama halnya dengan komunikan yang mempunyai 

kemampuan dan strategi dalam melakukan peralihan sikap, pikiran dan 

tingkah laku. Komunikan dan komunikator akan terhubung apabila  ada 

kesamaan tujuan, hal  ini dapat menimbulkan daya tarik dan rasa simpati dari 

komunikan ke komunikator sebagai pelaku utama dalam strategi komunikasi 

(Effendi, 2002:28). 
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2. Aktivitas Komunikasi Non Verbal Dalam Pendidikan 

Pembelajaran merupakan tempat terjadinya proses interaksi diantara 

guru dan siswa, didalam interaksi tersebut banyak terjadi aktivitas ataupun 

kegiatan yang dilakukan. Aktivitas komunikasi non verbal dalam pendidikan 

merupakan kegiatan yang dilakukan oleh guru dan murid dalam proses 

pembelajaran yang penyampaian materinya menggunakan bahasa non verbal 

namun tetap didukung oleh komunikasi verbal. Agar aktivitas pembelajaran 

berjalan dengan lancar, guru harus mampu memanfaatkan setiap aktivitas 

yang terjadi dalam pembelajaran agar siswa siswa mampu memahami materi 

yang disampaikan dengan gaya belajar masing-masing yang disesuaikan 

untuk siswa dan juga dalam hal ini guru juga harus mampu menguasai bahasa 

isyarat kata lain bahasa non verbal. Contoh aktivitas dalam belajar misalnya 

membaca, melihat gambar, menulis, bertanya, memberikan tanggapan dan 

lain lain. Dengan kata lain, aktivitas komunikasi non verbal dalam 

pembelajaran merupakan segala sesuatu kegiatan yang dilakukan secara 

langsung dimana dalam setiap kegiatan pembelajaran menggunakan 

penyampaian bahasa non verbal. Hal ini dikarenakan adanya faktor 

keterbatasan siswa tunagrahita dalam berkomunikasi dengan kata-kata . 

Dari keseluruhan Aktivitas komunikasi non verbal tersebut, 

komunikasi guru sangatlah berperan penting dalam proses pembelajaran 

(Yosal & Usep, 2013:76-77).  

a) Guru sebagai Penceramah 

Guru sering menggunakan Ceramah sebagai cara dalam proses 

pembelajaran. Tetapi ceramah kurang efektif digunakan apabila hanya 
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menggunakan bahasa verbal dan tidak didukung dengan penekanan bahasa 

non verbal dalam proses pembelajaran, dikarenakan siswa hanya akan 

mendengarkan, diam dan kurang aktif dalam pembelajaran. Oleh sebab itu 

guru harus memiliki pengetahuan dan berkomunikasi dengan cara yang 

mudah agar siswa bisa memahami. Materi ceramah harus tersusun sehingga 

mudah di pahami, menarik, sesuai dengan kemampuan siswa. 

 

b) Guru sebagai Moderator 

Hubungan yang positif antara siswa dengan guru atau sesama siswa 

dapat menumbuhkan suasana kelas yang efektif. Guru harus memiliki 

keterampilan untuk menjadi moderator yang baik untuk muridnya.   

c) Guru sebagai Manajer 

Guru seringkali membentuk beberapa kelompok belajar didalam kelas 

agar suasana belajar jadi lebih efektif. Aktifitas seperti ini diperuntukkan agar 

siswa dapat aktif, terlatih dan kemampuan siswa akan meningkat dalam 

berkomunikasi dengan orang lain.  

Guru mementukan tugas dan cara siswa dibagi ke dalam kelompok, 

kelompok dibagi berdasarkan kemampuan siswa sehingga kelompok siswa 

berisikan anggota yang beragam. Ini bertujuan untuk menjaga keseimbangan 

interaksi antar kelompok. 

d) Guru sebagai Kordinator dan Inovator 

Guru harus memiliki kreatifitas dan inovasi dalam komunikasi 

pembelajaran, karena tidak hanya komunikasi verbal saja yang digunakan 

dalam komunikasi. Tetapi media dan alat bantu sangat berperan penting 

dalam proses pembelajaran .Misalnya seperti alat bantu buku bergambar,alat 
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peraga dan media lainnya yang sudah disedikan oleh sekolah. Dengan begitu 

media-media tersebut dapat meringankan guru dalam berkomunikasi dalam 

pembelajaran. 

 

3. Bentuk – bentuk Komunikasi 

Ada 3 bentuk komunikasi, diantaranya, komunikasi pribadi, 

kelompok,masa dan media  (Effendi, 2007:7). 

Komunikasi yang digunakan dalam penelitian ini yaitu, komunikasi 

pribadi, kelompok dan media. 

1) Komunikasi Pribadi  

    Dua bentuk komunikasi pribadi, yaitu : 

a).  Komunikasi Intrapersonal 

Menurut Wilbur Schrarm, yang dikutip oleh Phil. Astrid S. Susanto 

(1988), sebelum manusia menetapkan keputusan yaitu menerima atau 

menolak suatu pesan maka dihadapkan terlebih dahulu suatu “komunikasi 

dengan dirinya”. Khususnya menimbang untung rugi usul yang diajukan oleh 

komunikator . 

Apabila menyampaikan pesan menggunakan perasaan yang sadar 

maka komunikasi akan berjalan lancar dan sebaliknya apabila 

menyampaikan komunikasi pada saat pikiran tidak terkontrol maka akan 

gagal. 

b).  Interpersonal 

Menurut Onong Uchjana Effendy (1986), komunikasi antarpersonal 

yaitu komunikasi diantara diantara komunikator dan komunikan. 

Komunikasi interpersonal dilakukan secara dialog dimana komunikator dan 
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komunikan saling bertatap muka sehingga komunikasi ini dianggap paling 

efektif karena dampaknya secara langsung dan dapat dirasakan oleh 

komunikan dan komunikator 

Keuntungan dari komunikasi interpersonal yaitu komunikasi ini 

dilakukan secara langsung, sehingga respon komunikan kepada komunikator 

bisa di peroleh pada saat itu juga.  

 

2) Komunikasi Kelompok 

Komunikasi antara komunikator dan beberapa komunikan akan 

membentuk  komunikasi kelompok  (Effendy, 1986:5). 

a).  Komunikasi Kelompok Kecil 

Komunikator yang melakukan komunikasi interpersonal dengan 

anggota kelompok dapat disebut sebagai komunikasi kelompok kecil 

(Effendy 1986:88). Komunikasi kelompok bisa juga disebut sebagai 

komunikasi antar pribadi, karena dalam komunikasi ini tidak ada pembicara 

tunggal karena kedudukan tiap anggota itu sama. Bisa diartikan komunikan 

bisa menjadi sumber informasi dan penerima informasi. 

Komunikator dalam berkomunikasi dalam kelompok kecil harus 

melihat respon dari komunikan dengan begitu komunikator bisa 

menyesuaikan gaya komunikasinya. Dikarenakan komunikasi kelompok 

kecil bersifat tatap muka, sehingga respon dari komunikan dapat di pahami. 

b). Komunikasi Kelompok Besar 

Seorang komunikator berkomunikasi dengan komunikan dalam jumlah 

banyak disebut komunikasi kelompok besar. 
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Ciri-ciri dari komunikasi kelompok besar yaitu : komunikasi kelompok 

besar belangsung dengan cara kontinyu, bisa diketahui siapa yang jadi 

komunikator dan siapa yang jadi komunikan.  

3.  Komunikasi Medio 

Komunikasi yang menggunakan segala bentuk media seperti surat, 

telepon dan sebagainya disebut sebagai komunikasi media. 

 

4. Metode Pembelajaran dalam Aktivitas Komunikasi Nonverbal  

SDLB Negeri Kedungkandang merupakan sekolah yang bertujuan 

untuk membantu anak-anak berkebutuhan khusus, seperti anak penyandang 

tunagrahita, agar mereka mampu memiliki pendidikan yang sama seperti 

anak-anak disekolah formal. Karena pada dasarnya pendidikan sangatlah 

penting bagi generasi muda, baik itu anak normal maupun anak 

berkebutuhan khusus. Dalam proses pembelajaran di dalam kelas, anak 

tunagrahita memerlukan bimbingan khusus agar mereka mudah mengerti 

apa yang disampakan oleh guru dan bisa berkomunikasi dengan ornag lain, 

sehingga komunikasi yang digunakan pun lebih banyak yang dimana 

menjadi metode pembelajaran aktivitas komunukasi nonverbal. Antara lain: 

a. Penyampaian Materi Pelajaran Kepada Siswa Tunagrahita 

Mengajar diartikan sebagai proses penyampaian informasi pengetahuan dari 

guru kepada siswa. Proses penyampaian itu sering juga dianggap sebagai 

proses mentransfer ilmu. Kata mentransfer dalam konteks ini diartikan 

sebagai proses menyebarluaskan. Jadi proses mengajar lebih tepat disebut 

dengan menanamkan ilmu pengetahuan atau keterampilan. 
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b. Metode Pembelajaran 

Metode pembelajaran adalah proses dalam menyampaikan materi oleh 

pendidik kepada siswa secara sistematis dan teratur yang sudah 

direncanakan sebelumnya. Dengan adnaya cara ini maka proses belajar 

mengajar diharapkan bisa berjalan dengan lancar. Oleh sebab itu, pendidik 

harus bisa memahami dan menguasai metode pembelajaran. 

Hal tersebut dilakukan agar proses belajar mengajar dapat berjalan dengan 

lancar selain itu murid akan lebih bersemangat dalam mengikuti proses 

pembelajaran. 

c. Penggunaan Media Pembelajaran 

Media pembelajaran merupakan suatu alat bantu yang digunakan dalam 

proses pembelajaran, tujuan dari penggunaan media ini diantaranya untuk 

membantu  membangkitkan pikiran, perhatian, perasaan, serta 

meningkatkan kemampuan belajar siswa. Dengan adanya media 

pembelajaran diharapkan pendidik dapat mempraktikannya agar dapat 

mendorong berjalannya proses belajar mengajar. 

Tujuan penggunaan media pembelajaran yaitu : 

1. Untuk menjaga tujuan dalam proses belajar mengajar serta agar siswa 

jadi lebih fokus 

2. Untuk meningkatkan efisiensi dan keektifan dalam proses 

pembelajaran 

3. Menggunakan media dalam pembelajaran dapat mempermudah siswa 

dalam proses belajar mengajar dan siswa jadi tidak mudah bosan ata 

jenuh. 

 



 

13 
 

5. Teori Struktur Kumulatif (Erkman & Friesen) 

Dalam penelitian yang membahas tentang aktivitas komunikasi non 

verbal peneliti  mengacu pada teori Struktur Kumulatif (Eckman & Friesen).  

Teori ini disebut cumulative structure atau meaning centered karena 

lebih banyak membahas mengenai makna yang berkaitan dengan gerak tubuh 

dan ekspresi wajah ketimbang struktur perilaku. Dikarenakan komunikasi 

nonverbal memberikan pengertian kedalam dua hal yaitu: tindakan yang 

disengaja atau tindakan yang disertai dengan komunikasi verbal. Bisa dilihat 

dari contoh ketika seorang guru menjelaskan sambil menggunakan gerakan 

tangan disertai ekspresi wajah yang serius. Gerakan mengepalkan tangan 

tidak akan memiliki makna apabila tidak dikuti dengan komunikasi verbal, 

jadi tindakan tersebut memiliki arti tertentu. Berbeda dengan ekspresi wajah 

marah, dimana dapat berdiri sendiri dan dapat dipahami tanpa komunikasi 

verbal. Walaupun demikian, kedua hal tersebut sudah menambahkan makna 

yang berkaitan dalam interaksi komunikasi. 

Berkaitan dengan teori dan “expressive behavior” ini Eckman dan 

Friesen mengelompokkan bahasa kinesik menjadi 3 tipe (Sedjaja, 2014-248) 

yaitu :  

a. Emblem adalah gerakan tubuh dan ekspresi wajah yang memiliki nilai 

sama dengan pesan verbal, yang disengaja dan dapat berdiri sendiri tanpa 

bantuan pesan verbal. 

b. Illustrator merupakan gerak tubuh dan ekspresi wajah yang dan 

melengkapi pesan verbal. Misalkan ekspresi wajah yang gembira ketika 



 

14 
 

memberikan penjelasan untuk menunjukkan bahwa yang dibahas  merupakan 

hal yang menyenangkan . 

c. Adaptor adalah tindakan yang disengaja, yang digunakan untuk 

menyesuaikan tubuh dan menciptakan kenyamanan bagi tubuh dan emosi. 

Adaptor dibagi menjadi dua sub kategori yaitu:  

1) Self (menggaruk kepala, menyentuh hidung dan dagu)  

2) Object (menggigit pensil, memainkan pensil) 

 

B. Komunikasi Nonverbal 

1. Definisi Komunikasi Non Verbal  

     Dalam kehidupan sehari-hari yang tidak terlepas dari komunikasi 

dengan orang lain kita tidak hanya menggunakan komunikasi verbalnya saja, 

tetapi komunikasi nonverbal pun ikut serta dalam keseharian kita dalam 

berkomunikasi. Komunikasi nonverbal bisa berisi pesan yang tidak berupa 

kata-kata, tulisan, atau lisan tetapi lebih mengarah kepada isyarat, gerakan 

tubuh, simbol atau lambang-lambang yang menggambarkan isi pesan dari 

komunikasi tersebut. Sebagaimana yang diungkapkan Arni Muhammad 

(2002:130) memberikan definisi komunikasi nonverbal sebagai berikut :   

“Komunikasi nonverbal adalah penciptaan dan pertukaran pesan dengan 

tidak menggunakan kata-kata, melainkan menggunakan bahasa isyarat 

seperti gerakan tubuh, sikap tubuh, vokal yang bukan berupa kata-kata, 

kontak mata, ekspresi muka, kedekatan jarak, sentuhan, dan sebagainya”.  

Sedangkan menurut Larry A. Samovar dan Richard E. Porter 

komunikasi nonverbal yaitu :  

“Komunikasi nonverbal mencakup semua rangsangan (kecuali rangsangan 

verbal) dalam suatu setting komunikasi, yang dihasilkan oleh individu dan 
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penggunaan lingkungan oleh individu, yang mempunyai nilai pesan 

potensial bagi pengirim atau penerima” (Mulyana ,2007:343).  

 

Dengan komunikasi nonverbal kita dapat mengetahui perilaku atau 

tindakan seseorang melalui apa yang digambarkan oleh perilakunya. Selain 

itu melalui komunikasi nonverbal kita juga dapat melihat langsung gerakan 

atau isyarat tanda yang dilakukan oleh orang yang bertindak sebagai 

komunikator kepada orang lain sebagai komunikan, dengan maksud-maksud 

tertentu tanpa menggunakan komunikasi secara verbal. Setiap manusia pasti 

pernah melakukan komunikasi non verbal baik itu disadari ataupun tidak 

sebagai penganti atau pelengkap dalam penggambaran komunikasi 

verbalnya.  

 

2.      Fungsi Komunikasi Non Verbal  

 Mark L. Knapp (1972:9)  membagi fungsi penggunaan dari 

komunikasi nonverbal, diantaranya: 

1. untuk meyakinkan apa yang sudah di ucapkan (repllition) 

2. Memperlihatkan perasaan dan emosi  (substitution)   

3. memperlihatkan jatidiri  (identity)  

4. melengkapi ucapan yang belum sempat.  

 

3. Bentuk Komunikasi Non-Verbal   

Menurut Alo Liliweri (2011:387), komunikasi non verbal dibagi 

menjadi enam bagian yakni : 
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1.  Kinesik 

Kinesic merupakan bentuk komunikasi nonverbal yang berupa Bahasa 

isyarat dan gerakan badan. Dalam menyampaikan pembelajaran guru tidak 

hanya menggunakan  kata-kata dalam menjelaskan materi pelajaran tapi guru 

memperkuat komunikasi verbal tersebut disertai dengan komunikasi 

nonverbal. Misalnya guru menjelaskan tata cara berwudhu, selain guru 

menjelaskan secara verbal namun disertai dengan garakan.  

2.  Haptik  

 Haptic bisa diartikan tidak adanya jarak diantara dalam berkomunikasi 

diantara dua orang. Bisa disebut haptik merupakan komunikasi yang 

dilakukan dengan sentuhan, seperti menepuk, bersentuhan, meraba, 

memegang dan lain-lain. 

3.   Paralinguistik  

         Paralinguistik bisa diartikan sebagai komunikasi yang 

menggunakan tinggi rendahnya nada pada saat berkomunikasi. Sebagai 

contoh orang-orang jawa yang tidak mengungkapkan kemarahan dengan 

suara yang keras, berbeda dengan orang Batak dan Timor yang 

mengungkapkan segala sesuatu dengan menggunakan suara keras. 

4.  Gesture 

         Seringkali seseorang mempunyai kesan tertentu terhadap tampilan fisik 

tubuh dari lawan bicara. Yang dimana artinya bahasa tubuh yang setiap 

dalam berkomunikasi atau berinteraksi dengan orang lain , seseorang akan 

secara natural memberikan bahasa tubuh yang berbeda-berbeda yang 

memiliki makna tertentu. 
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C. Gambaran Umum Tentang Anak Berkebutuhan Khusus 

1.       Pengertian Anak Berkebutuhan Khusus 

Anak berkebutuhan khusus merupakan anak yang mempunyai kelainan 

baik itu fisik maupun mental dan sikap sehingga dibutuhkan pendidikan 

khusus untuk melatih dan mengajar mereka (Santoso, 2012:4) 

Anak berkebutuhan khusus adalah anak yang memiliki kelainan fisik, 

mental, tingkah laku (behavioral) atau inderanya memiliki kelainan yang 

sedemikian sehingga untuk mengembangkan secara maksimum 

kemampuannya (capacity) membutuhkan pendidikan luar biasa (Santoso, 

2012 :4). 

Anak berkebutuhan khusus sama dengan anak normal pada umumnya, 

mereka memiliki hak dan kewajiban yang sama untuk hidup dan tumbuh  

dalam ruang lingkup keluarga, oleh sebab itu SLB harus dirancang dan 

dikemas sesuai dengan standar sekolah pada umumnya agar anak 

berkebutuhan khusus bisa merasakan pembelajaran yang sama dengan anak 

normal pada umunya. Menurut Irham Hosni (2009:5) Anak berkebutuhan 

khusus dapat dibagi kedalam dua kelompok yaitu: 

1. Masalah dalam Sensorimotor. 

Masalah sensorimotor lebih mudah dikenali dikarenakan efek dari 

kemampuan melihat, mendengar dan bergerak. Anak yang mengalami 

sensorimotor dapat mengenyam pendidikan seperti pada anak umum lainnya. 

Kelainan yang termasuk gangguan sensorimotor dapat dibagi kedalam 3 jenis 

yaitu tunarungu, tunanetra dan tunadaksa. 
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2. Masalah dalam belajar dan tingkah laku. 

Sedangkan anak berkebutuhan khusus yang memiliki gangguan dalam 

belajar dan tingkah laku dibagi ke dalam kelompok tunagrahita, kesulitan 

belajar khusus, tunalaras dan anak berbakat. 

   

2.      Pengertian Tunagrahita 

Pada umumnya anak tunagrahita memiliki masalah dalam intelektual 

dibawah rata-rata seperti pada anak normal lainnya. Anak tunagrahita juga 

memiliki masalah dalam menyesuaikan diri dengan lingkungan, baik 

dilingkungan keluarga maupun di lingkungan sekolah hal ini terjadi pada 

rentang 0-18 tahun. Tunagrahita dikenal memiliki IQ yang rendah, sehingga 

proses belajar mengajar mereka lambat, karena ada kesulitan dalam 

memahami sesuatu. 

Menurut AAMR (American Assosiation on Mental Retardation) anak 

tunagrahita merupakan anak keterbelakangan mental yang mempunyai 

tingkah intelektual dibawah anak normal pada umumnya, hal ini sangat 

berkaitan dengan keterampilan adaptasi diri seperti, merawat diri, 

keterampilan, menjaga kesehatan, keamanan diri sendiri dan lain lain. Hal ini 

terjadi sebelum mereka berusia 18 tahun (Mangunsong, 1998 :102). 

 

3.      Karakteristik Anak Tunagrahita 

Karakterisitik anak tunagrahita (Delphie, 2006 :17) dapat di jabarkan 

sebagai berikut : 

a. sama seperti anak normal pada umumnya, dari tampilan fisik, emosi, dan  

sosial 
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b. selalu ceroboh atau melakukan kesalahan yang berulang ulang 

c. meniru perilaku yang positif dari orang lain untuk memperbaiki kesalahan-

kesalahan yang sering mereka lakukan 

d. tidak dapat mengatur diri sendiri, lebih cenderung bergantung dengan 

orang lain 

e. bermasalah dengan perilaku sosial tidak bisa beradaptasi dengan   

lingkungan sekitar 

f.  permasalahan dalam proses belajar 

g. permasalahan dalam mengucapkan kata-kata dan bahasa 

h. Mempunyai masalah dalam kesehatan fisik. 

i. permasalahan dalam berkomunikasi. 

j. kelainan pada gerak dan sensor motorik 

k. mempunyai gejala depresi. 


