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ABSTRAK 

 

Sri Utami, 2019, Komunikasi Anak Tunarungu di Sekolah Luar Biasa (SLB) Negeri 

Jenangan Ponorogo, Skripsi. Jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam Fakultas 

Ushuludin Adan dan Dakwah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, Pembimbing 

Dr. Muslih Aris Handayani, M. Si. 

 

Kata Kunci : Anak Tunarungu, Etnografi Komunikasi. 

 

Tunarungu adalah kelainan pendengaran yang terjadi pada manusia 

disebabkan oleh beberapa faktor. Pendengaran adakah alat penerimaan pesan paling 

penting yang digunakan dalam berkomunikasi. Sekolah Luar Biasa (SLB) Negeri 

Jenangan adalah sekolah umum yang menerima semua siswa disabilitas dari berbagai 

golongan, termasuk anak tunarungu. Komunikasi antara anak tunarungu dengan guru 

di SLB Negeri Jenangan menjadi fokus penelitian kali ini. 

 

Pertama, bagaimana komunikasi anak tunarungu. Kedua, bagaimana 

komunikasi antara guru dan murid. Ketiga, Metode apa yang digunakan dalam 

pembelajaran. Penelitian ini termasuk jenis penelitian kualitatif dengan menggunakan 

metode etnografi komunikasi. Dalam studi etnografi komunikasi terdapat 3 hal 

penting yang digunakan yaitu, bahasa, komunikasi dan kebudayaan. 

 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa, pertama, setiap anak memiliki karakter 

dalam, tidak terkecuali bagi anak tunarungu. Anak tunarungu berkomunikasi melalui 

bahasa isyarat model 1 jari dan 2 jari. Kedua, ketika berada di sekolah anak 

tunarungu menggunakan komunikasi total yaitu komunikasi oral dan komunikasi 

isyarat untuk berbicara dengan lawan bicaranya seperti guru dan karyawan lainnya. 

Ketiga, dalam pembelajaran guru cenderung menggunakan  metode ceramah, metode 

demonstrasi, metode observasi dan metode parsipatori.  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Manusia adalah salah satu makhluk hidup yang diciptakan oleh 

Allah SWT dengan banyak kelebihan namun juga tidak luput dari 

kekurangan.Allah SWT menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-

baiknya, seperti yang telah tercantum dalamQ.S At-Tin: 4. 

Artinya : 

“Sesungguhnya kami telah menjadikan manusia dalam bentuk yang sebaik-

baiknya”. 

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, manusia diartikan sebagai 

makhluk yang berakal budi (mampu menguasai makhluk lain).
1
 Manusia 

tidak dapat hidup tanpa manusia lain itulah mengapa manusia disebut 

makhluk sosial. Salah satu alasan manusia disebut makhluk sosial adalah 

perilaku komunikasi yang sering dilakukan. Kecenderungan ini dapat dilihat 

dalam kehidupan sehari-hari yang menunjukkan fakta bahwa semua 

kegiatan yang dilakukan manusia selalu berhubungan dengan orang lain. 

Manusia sebagai makhluk sosial selalu berkeinginan untuk 

berbicara, bertukar gagasan, mengirim dan menerima informasi, berbagi 

pengalaman, bekerja sama dengan orang lain untuk memenuhi 

                                                             
1
TPKP3B (Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa), Kamus Besar 

Bahasa Indonesia (Jakarta: Depdikbud dan Balai Pustaka, 1997), 629. 

1 
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kebutuhan,dan sebagainya.
2
Kegiatan tersebut menunjukkan perilaku 

manusia dalam berkomunikasi. 

Harold Lasswell menyatakan bahwa cara terbaik dalam 

menggambarkan komunikasi adalah dengan menjawab pertanyaan-

pertanyaan berikut : “Who Says What In Which Channel To Whom With 

What Effect ?” yang artinya Siapa Mengatakan Apa Dengan Saluran Apa 

Kepada Siapa Dengan Pengaruh Bagaimana.
3
Dalam komunikasi ada tiga 

unsur penting yang selalu hadir dalam setiap komunikasi yaitu, sumber 

informasi (receiver), saluran (media), dan penerima informasi (audience).
4
 

Dalam hal ini, komunikasi disebut sebagai aktivitas simbolis karena 

kegiatan komunikasi menggunakan simbol-simbol bermakna yang diubah 

kedalam kata-kata (verbal) untuk ditulis dan diucapkan atau melalui simbol 

bukan kata-kata verbal (non verbal untuk diperagakan).
5
 

Komunikasi dapat dilakukan oleh setiap manusia kapan saja dan 

dimana saja.Komunikasi tidak terbatas, semua tindakan manusia 

mengandung arti dan pesan yang bermakna komunikasi. Tidak 

terkecualibagi  mereka yang memiliki keterbatasan atau kelainan baik secara 

fisik, mental maupun perilaku sosial. Dengan berbagai keterbatasan 

tersebut, tidak menutup kemungkinan bahwamereka juga melakukan 

komunikasi dengan sesama manusia baik di lingkungan masyarakat, rumah 

                                                             
2
 Suranto AW, Komunikasi Interpersonal (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011), 1. 

3
Deddy Mulyana, Ilmu Komunikasi Suatu Pengantar  (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2016), 

69. 
4
Burhan Bungin.Sosiologi Komunikasi Teori Paradigma dan Diskursus Teknologi Komunikasi di 

Masyarakat  (Jakarta: Penada Media Group, 2013), 57. 
5
Nurani Soyomukti, Pengantar Ilmu Komunikasi  (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2010), 81. 
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maupun sekolah.Anak - anak dengan keterbatasan yang mereka alami 

kemudian dipertemukan dalam sebuah lingkup pendidikan berbasis Sekolah 

Luar Biasa (SLB). Pendidikan luar biasa atau pendidikan khusus pada anak 

berkelainan, adalah istilah menyimpang atau eksplisit ditujukan kepada anak 

yang dianggap memiliki kelainan penyimpangan dari kondisi rata-rata anak 

normal, atau anak yang berbeda dari rata-rata anak pada umumnya, 

dikarenakan ada permasalahan dalam kemampuan berpikir, penglihatan, 

pendengaran, sosialisasi, dan bergerak.
6
 

Dalam penelitian kali ini peneliti akan membahas terkait kondisi 

anak tunarungu dalam hal cara mereka berkomunikasi di lingkungan 

Sekolah Luar Biasa. Anak penyandang kelainan pendengaran atau 

tunarungu dalam percakapannya sehari-hari di masyarakat awam 

diasumsikan sebagai orang yang tidak bisa mendengar sama sekali atau 

sering disebut tuli. Alasan pengambilan judul tersebut adalah untuk 

mengamati dan melihat cara anak tunarungu ketika berkomunikasi dengan 

gurunya ketika pembelajaran maupun dengan sesama anak tunarungu 

lainnya dalam sebuah lingkungan sekolah. 

Namun demikian, perlu dipahami bahwa derajat kelainan 

pendengaranpada masing-masing anak tunarungu berbeda. Hal itu dapat 

dilihat dari ketajaman anak tersebut  ketika mendengarkan sehingga dapat 

dikelompokkan dalam beberapa jenjang. Semakin berat kelainan 

pendengaran berarti semakin besar intensitas berkurangnya ketajaman 

                                                             
6
 Mohammad Efendi, Pengantar Psikopendagogik Anak Berkelainan (Jakarta: Bumi Aksara, 

2008), 2. 
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pendengaran (hearing loss).Seseorang yang mengalami kekurangan atau 

kehilangan kemampuan pendengaran, baik sebagian atau seluruhnya yang 

diakibatkan oleh tidak berfungsinya alat pendengaran sebagian atau 

seluruhnya yang dimiliki, sehingga anak tersebut tidak dapat 

menggunakannya secara maksimal dalam kehidupan sehari-hari.
7
 Hal 

tersebut akan berdampak pada kehidupannya secara kompleks terutama 

pada kemampuan berbahasa  seseorangsebagai alat komunikasi yang sangat 

penting. Hal tersebut mendorong peneliti untuk mengetahui cara guru dalam 

memberikan pelajaran kepada anak tunarungu dilihat dari keterbatasan yang 

dimiliki. 

Apabila seseorang berkomunikasi atau menyampaikan pesan, sudah 

tentu melalui suatu media agar komunikasi yang kita lakukan berjalan 

sesuai dengan keinginan dan mampu diterima oleh penerima pesan.Lalu 

bagaimana jadinya jika si penerima pesan memiliki gangguang pendengaran 

hingga dapat membuat gangguan dalam penyaluran pesan ketika 

berkomunikasi. 

Berkomunikasi tidak hanya semata-mata menyampaikan pesan dan 

selesai pada si penerima pesan.Komunikasi memerlukan kejelian dari si 

pengirim pesan ketika menyampaikan pesan kepada penerima.Apalagi 

komunikasi yang dihadapi saat ini bukanlah sembarang komunikasi.Akan 

tetapi, komunikasi dengan mereka yang memiliki kebutuhan khusus 

terutama pada penderita tunarungu.Pengorganisasian ketika menyampaikan 

                                                             
7
 Jati Rinakri Atmaja, Pendidikan dan Bimbingan Anak Berkebutuhan Khusus (Bandung: PT 

Remaja Rosdakarya, 2018), 63. 
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komunikasi penting dilakukan oleh seorang komunikator ketika mereka 

melihat kondisi si penerima komunikasi.Sebagai solusi dari keterbatasan 

yang dimiliki oleh mereka yang mengalami gangguan pendengaran adalah 

penggunaan bahasa isyarat sebagai media komunikasi untuk 

beraktifitas.Baik selama berada di sekolah, dilingkungan masyarakat, di 

rumah maupun bercengkerama dengan teman sebayanya.Komunikasi antara 

anak tunarungu dan anak tunarungu, komunikasi antara anak tunarungu dan 

guru di sekolah perlu dikaji untuk memposisikan diri bagi keduanya untuk 

saling menghormati di tengah keterbatasan yang dimiliki oleh anak 

tunarungu tersebut. Guru adalah pendidik di sekolah yang berperan sebagai 

komunikator yang baik, harus mampu mengelola dengan siapa ia sedang 

berinteraksi. Dengan cerdas komunikator dituntut untuk mampu memilah 

dan memilih tata bahasa dan sikap dalam berkomunikasi melihat bagaimana 

kondisi dari si penerima pesan agar mereka mampu mencerna dan menerima 

isi pesan dengan baik serta memahami tujuan dan maksut dari pesan yang 

disampaikan.Dengan begitu komunikasi yang dihasilkan oleh guru 

(komunikator) dan anak tunarungu(penerima pesan) menjadi efektif dan 

dapat berjalan dua arah. 

Sekolah Luar Biasa Negeri Jenangan ini dipilih karena di sekolah ini 

menerima semua anak berkebutuhan khusus atau disabilitas dari berbagai 

jenis.Dari 56 anak yang terdaftar sebagai siswa di sekolah tersebut, mereka 

terbagi menjadi 3 jenis kelas yaitu, tunarungu, tunadaksa dan 
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tunagrahita.
8
Disekolah tersebut sudah beberapa kali dijadikan objek 

penelitian.Akan tetapi objek penelitian yang diambil berbeda dengan yang 

diambil oleh peneliti.Pada peneliti sebelumnya, hanya mengambil sample 

objek pada satu tingkatan sekolah misalnya SMP saja atau SMA saja. Tapi, 

di penelitian kali ini peneliti akan menjadikan seluruh siswa tunarungu dari 

berbagai tingkatan SD, SMP, SMAdi SLB Negeri Jenangan sebagai objek 

penelitian dengan mengikuti setiap kelas yang ada di sekolah tersebut. 

 

B. Rumusan Masalah 

Agar pembahasan ini nantinya tersusun secara sistematis, maka perlu 

dirumuskan permasalahannya. Berdasarkan masalah yang ditemui oleh 

penulis melalui latar belakang yang telah disampaikan, dapat dirumuskan 

permasalahan sebagai berikut: 

1. Bagaimana cara berkomunikasi siswa tunarungu di Sekolah Luar Biasa 

(SLB) Negeri Kecamatan Jenangan Ponorogo ? 

2. Bagaimana cara guru berkomunikasi dengan siswa tunarungu di 

Sekolah Luar Biasa (SLB) Negeri Jenangan Ponorogo ? 

3. Apa Metode yang digunakan oleh guru dalam pembelajaran bersama 

anak tunarungu di Sekolah Luar Biasa (SLB) Negeri Jenangan 

Ponorogo ? 

 

 

                                                             
8
Data Sekolah Luar Biasa Negeri Jenangan Kabupaten Ponorogo. 
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C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan diatas, maka 

penelitian ini bertujuan untuk: 

1. Mengetahui cara siswa tunarungu dalam berkomunikasi di Sekolah Luar 

Biasa (SLB) Negeri Jenangan Ponorogo. 

2. Mengetahui caraguru berkomunkasi dan menjelaskan pelajaran kepada 

anak tunarungu di Sekolah Luar Biasa (SLB) Negeri Kecamatan 

Jenangan Kabupaten Ponorogo maupun di lingkungan sekitarnya. 

3. Mengetahui metode yang digunakan oleh guru kepada anak tunarungu 

agar apa yang dijelaskan olehnya dapat dipahami dengan baik oleh anak 

tunarungu sehingga pembelajaran berlangsung efektif. 

 

D. Kegunaan Penelitian 

Manfaat dari penelitian ini dibedakan atas dua aspek yakni, aspek 

teoritis  dan aspek praktis. Kegunaan aspek teoritis berkaitan dengan 

pengembangan ilmu pengetahuan.Sedangkan kegunaan aspek praktis 

berkaitan dengan kebutuhan dari berbagai pihak yang membutuhkan. 

1. Manfaat teoritis  

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah informasi 

bagi pengembangan ilmu komunikasi dalam: 

a. Melakukan penelitian tentang bagaimana cara siswa tunarungu 

berkomunikasi. 
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b. Melihat dan memahami makna dari ekspresi dan bahasa yang 

digunakan oleh guru terhadap siswanya selama pembelajaran 

berlangsung. 

c. Bagi almamter, hasil penelitian ini dapat berguna dalam 

melengkapi kepustakaan tentang komunikasi siswa tunarungu 

melalui teori bahasa simbol. 

d. Bagi peneliti dan peneliti lainnya, diharapkan hasil penelitian ini 

mampu berguna dalam mengembangkan teori ilmu komunikasi 

pada umumnya  dan perkembangan teori bahasa simbol pada 

khususnya. 

2. Manfaat Praktis 

Secara praktis hasil penilitian ini dapat beguna bagi pihak-pihak yang 

membutuhkannya: 

a. Bagi Sekolah Luar Biasa (SLB) Negeri Kecamatan Jenangan, hasil 

penelitian ini dapat memberikan informasi bagi para guru tentang 

cara siswa tunarungu berkomunikasi melalui bahasa simbol demi 

peningkatan kualitas pendidikan di sekolah tersebut. 

b. Bagi tenaga pendidik, hasil penelitian ini dapat menjadi referensi 

bagaimana seorang yang berkomunikasi dengan siswa tunarungu 

dituntut untuk memahami bahasa melalui simbol-simbol yang 

diperlihatkan oleh mereka. 

c. Bagi masyarakat, hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan 

sebagai sumber informasi tentangcara anak tunarungu 
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berkomunikasi agar timbul sikap menghargai sehingga orang 

normal mampu memahami kebutuhan dari mereka yang memiliki 

kebutuhan khusus terutama pada anak tunarungu agar mereka tidak 

dikucilkan bahkan diasingkan di lingkungannya. 

 

E. Telaah Pustaka 

Selama Sekolah Luar Biasa (SLB) Negeri Jenangan berdiri, telah 

beberapa kali dijadikan sebagai objek penelitian.Karena, sekolah tersebut 

termasuk salah satu sekolah yang berada di bawah naungan Dinas 

Pendidikan Kabupaten Ponorogo.Pada penelitian sebelumnya, objek yang 

banyak diambil bersifat khusus, pada satu tingkatan sekolah atau pada satu 

jenis kelas disabilitas.Sama halnya dengan penelitian kali ini, dimana 

peneliti mengambil objek siswa tunarungu pada semua tingkatan kelas dari 

TK-SMA. Sebelumnya, telah ada beberapa mahasiswa yang membuat 

penelitian tentang siswa tunarungu di Sekolah Luar Biasa (SLB) untuk 

dijadikan skripsi dari daerah lain, diantaranya: 

Pertama, skripsi dari Margaretha Langen Sekar Lelyana dengan 

judul Interaksi Sosial Antar Anak Tunarungu dan Anak Tunarungu dengan 

„Anak Dengar‟.Program Studi Psikologi Jurusan Psikologi Fakultas 

Psikologi Universitas Sanata Dharma Yogyakarta 2017. Hasil penelitian ini 

menemukan bahwa kontak sosial dan komunikasi terjadi dalam interaksi 

sosial antar anak tunarungu dan ‘anak dengar’.Interaksi sosial antar anak 

tunarungu tampak dalam ajakan bermain, mendekati sesama teman 
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tunarungu, berkomunikasi baik secara oral maupun isyarat dalam bentuk 

abjad maupun gerak tubuh.Selain itu mereka juga melibatkan ekspresi 

perasaan dalam beragam bentuk baik mimik wajah ataupun tingkah 

laku.Anak tunarungu tampak lebih pasif karena menunggu ajakan interaksi 

‘anak dengar’ ketika sedang bersama.Mereka juga cenderung untuk 

mengajak anak kecil untuk berinteraksi dibandingkan dengan teman 

sebayanya. Selain itu, anak tunarungu berkomunikasi dengan cara 

menggerakkan bibir atau menuliskan pesan.
9
 

Kedua, skripsi dari Rizky Syaban Sobarudin dengan judul Pola 

Komunikasi Anak Tunarungu Dengan Menggunakan Bahasa Isyarat 

Sebagai Pengganti Bahasa Lisan di Sekolah Luar Biasa.Fakultas Ilmu 

Komunikasi Universitas Islam Bandung 2014.Hasil dari penelitian ini 

tunarungu adalah sebuah penyakit tidak bisa mendengar, penderita 

tunarungu mengalami kesulitan dalam kehidupan sehari-hari karena 

keterbatasannya dalam mendengarkan sesuatu.Untuk mempermudah 

aktivitasnya, penyandang tunarungu dapat memperoleh pendidikannya di 

Sekolah Luar Biasa (SLB) yang saat ini sudah banyak berdiri.Dalam 

penelitian ini menjelaskan peristiwa komunikasi, setting komunikasi, dan 

pola komunikasi tentang anak tunarungu yang terjadi di dalam 

kelas.Kesimpulan dari penelitian ini dengan adanya keterbatasan yang 

                                                             
9
 Skripsi Margaretha Langen Sekar Lelyana. Interaksi Sosial Antara Anak Tunarungu dan 

Tunarungu „Dengan Anak Dengar‟ (Universitas Sanata Dharma Yogyakarta, 2014), 1. 
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dimiliki oleh siswa tunarungu tidak menjadi penghalang atau alasan bagi 

mereka untuk berkomunikasi dengan orang banyak.
10

 

Ketiga, skripsi dari Ida Nurfarida dengan judul Metode Bimbingan 

Agama Bagi Anak Tunarungu di Panti Sosial Bina Rungu Wicara Melati 

Bambu Apus Jakarta Timur.Jurusan Bimbingan dan Penyuluhan Islam 

Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Syarif 

Hidayatullah Jakarta 2009. Hasil dari penelitian ini adalah dalam 

memberikan pembelajaran, pelajaran apa saja baik yang umum maupun 

yang melibatkan keagamaan tidak ada bedanya mengenai cara dan pola 

seorang guru dalam mengajar anak-anak tunarungu. anank-anak yang 

memiliki kebutuhan tersebut membutuhkan lebih banyak perhatian dalam 

setiap ucapan maupun materi yang diterangkan. Mendidik anak tunarungu 

memerlukan kesabaran, perlu pemahaman karakter dan memposisikan diri 

ketika menjadi mereka. Oleh karena itu, dalam pembelajaran agama islam 

yang di terapkan oleh Panti Sosial Bina Rungu Wicara Melati Bambu Apus 

Jakarta Timur menggunakan komunikasi secara total yakni penggabungan 

dalam menggunakan bahasa isyarat dan oral.
11

 

Keempat, skripsi dari Milla Febriana Tanjung dengan judul Interaksi 

Sosial Anak Tunarungu di Sekolah Dasar Negeri 4 Bejen 

Karanganyar.Program Studi Pendididkan Guru Sekolah Dasar Jurusan 

                                                             
10

Skripsi Rizky Syaban Sobarudin. Pola Komunikasi Anak Tunarungu Dengan Menggunakan 

Bahasa Isyarat Sebagai Pengganti Bahasa Lisan di Sekolah Luar Biasa (Universitas Islam 

Bandung, 2014), 2. 
11

Skripsi Ida Nurfarida. Metode Bimbingan Agama Bagi Anak Tunarungu di Panti Sosial Bina 

Rungu Wicara Melati Bambu Apus Jakarta Timur (Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah 

Jakarta, 2009) 73. 
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Pendidikan Pra Sekolah dan Sekolah Dasar Fakultas Ilmu Pendidikan 

Universitas Negeri Yogyakarta2014.Hasil dari penelitian ini menunjukkan 

bahwa anak tunarungu mampu menjalin interaksi sosial dengan sesama 

tunarungu, anak normal, guru kelas maupun dengan guru pendamping 

khusus di sekolah.Interaksi tersebut ditunjukkan dengan menjalin 

percakapan, makan bersama, bermain bersama, belajar bersama dan bekerja 

bersama dan lain sebagainya. Adapun upaya yang telah dilakukan oleh guru 

kelasa untuk meningkatkan kemampuan interaksi sosial anak tunarungu 

yaitu: menempatkan anak tunarungu untuk duduk dengan anak normal, 

melibatkan anak tunarungu dalam KBM, senantiasa memberikan pujian dan 

motivasi, serta memberikan arahan pada anak-anak lain untuk memahami 

kondisi anak tunarungu agar berteman baik.
12

 

 

F. Metode Penelitian 

1. Pendekatan dan Jenis Penelitian 

Metode penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatifjenis 

etnografi komunikasi.  Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian 

yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti 

pada kondisi objek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) 

dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, pengambilan sampel 

sumber data dilakukan secara purposive dan snowball, teknik pengumpulan 

                                                             
12

  Skripsi Milla Febriana Tanjung. Interaksi Sosial Anak Tunarungu di Sekolah Dasar Negeri 4 

Bejen Karanganyar (Universitas Negeri Yogyakarta, 2014), 7. 
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dengan triagulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan 

hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi.
13

 

Di dalam penelitian kualitatif, biasanya masalah yang timbul masih 

bersifat remang-remang bahkan gelap, kompleks dan dinamis. Oleh karena 

itu, masalah dalam penelitian kualitatif masih bersifat sementara, tentatif, 

dan akan berkembang atau berganti setelah penelitian di lapangan. 

 

2. Lokasi Penelitian 

Penelitian ini menggunakan jenis penelitianetnografi komunikasi, 

yakni peneliti ikut terjun langsung di lokasi tempat penelitian.Penelitian ini 

dilakukan di Sekolah Luar Biasa (SLB) Negeri Jenagan.Sekolah ini berada 

di Jl. Niken Gandhini Desa Setono Kecamatan Jenangan Kabupaten 

Ponorogo.Pemilihan lokasi ini didasari dari keunikan yang dimiliki oleh 

sekolah tersebut yang menerima seluruh anak disabilitas dari berbagai jenis 

dalam satu lingkungan sekolah dan dalam satu garis struktur organisasi 

Sekolah Luar Biasa (SLB) Negeri Jenangan Ponorogo.Dimana pada 

umumnya Sekolah Luar Biasa (SLB) hanya menaungi satu jenis anak 

berkebutuhan khusus, misalnya untuk anak tunarungu adalah SLB-B, anak 

tunagrahita SLB-C anak tunadaksa adalah SLB-D, dan lain sebagainya. 

Meski sekolah saat ini masih menaungi 3 kelas saja, tetapi tidak 

menutup kemungkinan di tahun mendatang menambah kelas khusus bagi 

anak disabilitas dengan jenis lain. Jumlah siswa yang tercatat di sekolah ini 
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terbilang cukup banyak di dukung dengan status sekolah yang bersifat 

negeri berada dibawah naungan Dinas Pendidikan Kabupaten Ponorogo 

menjadi alasan utama berdirinya Sekolah tersebut selama bertahun-tahun. 

 

3. Data dan Sumber Data 

Sumber data dalam penelitian ini ada dua, yaitu sumber primer dan 

sumber sekunder.Sumber data primer adalah sumber data yang langsung 

memberikan data kepada pengumpul data. Sumber sekunder merupakan 

sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, 

misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen.
14

 

a. Data Primer 

Data primer dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh dengan 

menggunakan teknik observasi, dokumentasi dan wawancara. Data primer 

ini diperoleh dengan mengikuti kegiatan belajar mengajar, sekaligus 

pengambilan gambar perilaku dan caraberkomunikasi anak tunarungu serta 

mewawancarai guru yang mengajar khusus pada siswa tunarungu di Sekolah 

Luar Biasa (SLB) Negeri Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo. 

b. Data Sekunder  

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan buku-buku, jurnal, 

skripsi dan dokumen lainnya sebagai pendukung penelitian. 

 

4. Teknik Pengumpulan Data 
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Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama 

dalam penelitian, karena tujuan awal penelitian adalah mendapatkan 

data.Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan 

mendapatkan data yang memenuhi standar yang ditetapkan.
15

 

Macam-macam pengumpulan data secara umum terdapat empat 

macam, yaitu observasi, wawancara, dokumentasi, 

gabungan/triagulasi.Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti 

adalah teknik observasi, dokumentasi dan wawancara. 

a. Metode Observasi 

Metode observasi merupakan cara yang sangat baik untuk 

mengawasi perilaku subjek penelitian seperti perilaku dalam lingkungan 

atau ruang, waktu dan keadaan tertentu. Dalam penelitian ini peneliti 

menggunakan teknik observasi partisipatif (aktif), yakni dalam melakukan 

pengamatan peneliti terlibat secara aktif.Artinya peneliti terlibat dalam 

kegiatan-kegiatan subjek penelitian dan berinteraksi dengan subjek secara 

langsung.Peneliti mengamati interaksi sosial yang diciptakan, baik dengan 

sesama subjek penelitian maupun dengan pihak luar.
16

 

b. Metode Wawancara 

Metode wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data 

apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan 

permasalahan yang harus diteliti, tetapi juga apabila peneliti ingin 
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mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam.Dalam penelitian 

ini peneliti menggunakan teknik wawancara terstruktur. Wawancara 

terstruktur digunakan sebagai teknik pengumpulan data, bila peneliti atau 

pengumpul data telah mengetahui dengan pasti tentang informasi apa yang 

akan diperoleh. Oleh karena itu, dalam melakukan wawancara peneliti telah 

menyiapkan instrumen penelitian berupa pertanyaan-pertanyaan tertulis 

yang alternatif jawabannya pun telah disiapkan. 

c. Metode Dokumentasi 

Metode dokumentasi digunakan sebagai pelengkap dari penggunaan 

metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif. Hasil 

penelitian dari observasi dan wawancara, akan lebih kredibel/dapat 

dipercaya kalau didukung dengan gambar/foto dari objek yang dijadikan 

penelitian. 

5. Teknik Pengolahan Data 

Dalam penelitian ini, setelah semua data yang diambil oleh peneliti 

di lokasi penelitian terkumpul.Selanjutnya, penulis melakukan analisis 

terhadap komunikasi anak tunarungu terhadap sesama anak tunarungu, anak 

tunarungu dengan guru ketika di sekolah serta anak tunarungu dengan anak 

dengar dan terakhir menganalisis makna dari komunikasi yang terjadi 

tersebut melalui simbol gerakan tubuh dan ekspresi wajah yang ditampilkan. 
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6. Teknik Analisa Data 

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun data secara 

sistematis  yang diperoleh dari hasil wawancara, lapangan, dokumentasi dan 

bahan-bahan lain, sehingga dapat dipahami, dan temuannya dapat 

diinformasikan kepada orang lain. Analisis data dilakukan dengan 

mengorganisir data, yang menjabarkannya ke dalam unit-unit, melakukan 

sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang dapat diceritakan 

kepada orang lain
17

. 

Metode penelitian dalam menyelesaikan masalah tersebut adalah 

dengan menggunakan model komunikasi etnografi.Diawali dengan peneliti 

mereduksi data, lalu menyajikan data melalui beberapa metode pengambilan 

data dan terakhir penarikan kesimpulan dari data yang telah diperoleh 

peneliti. Peneliti akan melakukan pengamatan secara aktif dan ikut berperan 

dalam setiap kegiatan yang dilakukan di Sekolah Luar Biasa (SLB) Negeri 

Jenangan selama proses pengambilan data, dan akan berakhir ketika peneliti 

merasa cukup dalam mengambil data. 

Melihat secara langsung komunikasi yang dilakukan antara guru dan 

siswa penderita tunarungu, siswa tunarungu dengan siswa tunarungu dan 

siswa tunarungu dengan siswa dengar/orang normal di Sekolah Luar Biasa 

(SLB) Negeri Jenangan. 
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7. Pengecekan Keabsahan Data 

Keabsahan data dilakukan dengancaramengorganisir data, yang 

kemudian dijabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun 

kedalam pola, memilih mana yang penting dan yang kan dipelajari, dan 

membuat kesimpulan yang mudah diterima oleh orang lain.
18

 

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 

penelitian etnografi.Metode penelitian etnografi adalah penelitian tentang 

budaya dari suatu masyarakat tertentu.
19

Penelitian ini bertujuan untuk 

mengembangkan teori perilaku kultural.Dimana peneliti berperan sebagai 

instrument penelitian, maka peneliti harus menempatkan diri sebagai bagian 

dari budaya kehidupan masyarakat yang ditelitinya.Sehingga masyarakat 

tersebut tergambar secara utuh kehidupan mereka dalam kaitannya dengan 

aspek budaya masyarakat yang menjadi objek penelitian. 

Selanjutnya dalam skripsi ini peneliti mencoba untuk mengikuti 

kelas yang ada di Sekolah Luar Biasa (SLB) khusus anak tunarungu dan 

mengamati secara langsung komunikasi yang dilakukan oleh anak 

tunarungu.memaknai tanda-tanda dan pola komunikasi yang digunakan oleh 

mereka saat berkomunikasi dengan guru, sesama anak tunarungu dan anak 

dengar yang ada di lingkungan sekolah tersebut. 
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G. Sistematika Pembahasan 

Dalam rangka menyusun skripsi ini, agar pembahasan yang ada 

tersusun secara sistematis dan penjabaran yang ada dapat dipahami dengan 

baik, maka peneliti membagi pembahasan menjadi lima bab, dan masing-

masing bab terbagi kedalam beberapa sub bab, yaitu: 

Bab I, merupakan Pendahuluanyang berisi tentang penjelasan 

mengenai Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan 

Penelitian, Telaah Pustaka, Metode Penelitian, dan Sistematika 

Pembahasan. 

Bab II, berisi Kajian Teori yang menjelaskan tentang Pengertian 

anak tunarungu, komunikasi anak tunarungu, etnografi komunikasi dan 

bahasa non verbal yang digunakan oleh anak tunarungi di Sekolah Luar 

Biasa (SLB) Negeri Jenangan. 

Bab III, berisi tentang Paparan Data yang menguraikan lokasi tempat 

peneliti melakukan penelitian serta penemuan terkaittindakan dan perilaku 

komunikasi yang dilakukan oleh objek penelitian.Melihat dan memahami 

simbol-simbol dan tanda-tanda yang digunakan oleh anak tunarungu dalam 

berkomunikasi. 

Bab IV, berisi Pembahasan yang merupakan pokok dari skripsi ini, 

dimana dalam bab ini akan menguraikan tentang pemaknaan dari perilaku 

komunikasi yang dilakukan oleh anak tunarungu di sekolah tersebut.Disertai 

dengan gambar-gambar pendukung dari kegiatan komunikasi anak 

tunarungu. 
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Bab V, adalah bab terakhir yang berisi Penutup. Bab ini menjelaskan 

tentang kesimpulan akhir dari penelitian yang dilakukan sebagai jawaban 

dalam rumusan masalah yang telah dijabarkan di awal bab pertama 

sekaligus saran-saran peneliti terhadap komunikasi yang dilakukan anak 

tunarungu di Sekolah Luar Biasa (SLB) Negeri Jenangan. 
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BAB II 

ANAK TUNARUNGU ETNOGRAFI KOMUNIKASI 

DAN METODE PEMBELAJARAN 

 

Anak tunarungu adalah anak yang termasuk dalam kategori anak 

berkebutuhan khusus.Anak tunarungu ini memiliki kekurangan dalam hal 

pendengaran yang disebabkan oleh kerusakan pada indera pendengaran atau 

telinga.Anak-anak ini membutuhkan perhatian lebih dari orang-orang 

disekitarnya seperti orang tua, keluarga dan lingkungan sekitar, tidak hanya itu 

pemerintah juga menaruh perhatian khusus kepada anak-anak dengan 

kebutuhan khusus dengan mendirikan sekolah luar biasa. 

Karena kekurangan yang dimiliki oleh anak tunarungu, menyebabkan 

mereka kesulitan dalam berkomunikasi.Kelainan pada anak tunarungu biasanya 

dibarengi dengan kelainan pada organ wicaranya karena adanya keterhubungan 

antara telinga dan mulut.Kesulitan dalam berkomunikasi pasti dirasakan oleh 

anak tunarungu, oleh karenanya ada cara-cara khusus yang diwujudkan dalam 

bentuk simbol, tanda dan isyarat dalam hal berkomunikasi. 

 

A. Anak Tunarungu 

1. Pengertian Anak Tunarungu 

Secara umum anak tunarungu dapat diartikan anak yang tidak dapat 

mendengar. Tidak dapat mendengar tersebut dapat dimungkinkan kurang 

dengar atau tidak mendengar sama sekali. 

21 
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Secara fisik, tidak ada yang berbeda pada anak tunarungu dibandingkan 

dengan anak normal pada umumnya. Tanda-tanda ketunarunguan pada anak 

tunarungu baru akandapat dilihat, ketika kita berkomunikasi dengan anak 

tunarunngu tersebut. Ketika anak tunarungu berbicara, mereka tidak dapat 

mengeluarkan suara,mengeluarkan suara namundengan artikulasi yang kurang 

jelas, atau bahkan tidak dapat berbicara sama sekali sehingga komunikasi 

mereka digantikan dengan bahasa isyarat.
20

 

Andreas Dwidjosumarto  mengemukakan bahwa seseorang yang tidak 

atau kurang mampu mendengar suara dikatakan tunarungu. ketunarunguan 

dibedakan menjadi dua kategori yaitu tuli (deaf) dan kurang dengar (low of 

hearing). Tuli adalah mereka yang indera pendengarannya mengalami 

kerusakan dalam taraf berat sehingga pendengarannya mengalami kerusakan 

tetapi masih dapat berfungsi untuk mendengar, baik dengan maupun tanpa 

menggunakan alat bantu dengar (hearing aids).
21

 

Mufti Salim menyimpulkan bahwa anak tunarungu adalah anak yang 

mengalami kekurangan atau kehilangan kemampuan mendengar yang 

disebabkan oleh kerusakan atau tidak berfungsinya sebagian atau seluruh alat 

pendengaran sehingga ia mengalami hambatan dalam perkembahangan 

bahasanya. Ia memerlukan bimbingan dan pendidikan khusus untuk mencapai 

kehidupan lahir dan batin yang layak.
22
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Soemantri  menyebutkan bahwa seseorang yang tidak atau kurang 

mampu mendengar suara dikatakan tunarungu. tunarungu adalah suatu keadaan 

kehilangan pendengaran yang mengakibatkan seseorang tidak dapat 

menangkap berbagai rangsangan, terutama melalui indera pendengarannya. 

Ketunarunguan tidak saja terbatas pada kehilangan pendengaran sangat berat, 

melainkan seluruh tingkat kehilangan pendengaran dari tingkat ringan, sedang 

berat, dan sangat berat.
23

 

 

2. Penyebab Terjadinya Anak Tunarungu 

Dalam susunan pancaindra manusia, telinga berfungsi sebagai indra 

pendengaran manusia yang merupakan organ untuk melengkapi informasi yang 

diperoleh melalui penglihatan mata manusia. Sistem pendengaran manusia 

secara anatomis terdiri dari 3 bagian penting, yaitu telinga bagian luar, telinga 

bagian tengah dan telinga bagian dalam.Dimana pada setiap bagian memiliki 

komponen masing-masing sebagai satu kesatuan alat pendengaran.Selanjutnya 

ketiga bagian telinga tersebut dibagi menjadi dua fungsi yaitu, telinga bagian 

luar dan tengah berfungsi sebagai penerima dan sedangkan telinga bagian 

dalam berfungsi sebagai penghantar. 

Pada anak tunarungu, ketika mendengarkan sesuatu.Proses mendengar 

tersebut terdapat satu atau lebih organ telinga bagian luar, organ telinga di 

bagian tengah maupun organ telinga di bagian dalam yang mengalami 

gangguan atau kerusakan. Dapat disebabkan karena penyakit, kecelakaan, atau 
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sebab lain yang tidak diketahuisehingga organ tersebut tidak dapat 

menjalankan fungsinya dengan baik. Keadaan tersebut dikenal dengan anak 

berkelainan pendengaran atau yang sering disebut anak tunarungu. 

Meski setiap ahli menyatakan penyebab ketunarunguan yang berbeda-

beda.Secara umum penyebab ketunarunguan dapat dikategorikan dalam 3 hal 

yakni, terjadi sebelum lahir (prenatal), ketika lahir (natal), dan sesudah lahir 

(postnatal).
24

 

a. Pada saat sebelum dilahirkan 

1) Gen/Keturunan 

Salah satu atau kedua orang tua anak menderita tunarungu atau memiliki 

gen sel pembawa sifat abnormal, misalnya dominat genes, recesive gen, 

dan lain-lain. 

2) Karena penyakit 

Sewaktu ibu mengandung terserang suatu penyakit terutam penyakit-

penyakit yang di derita pada saat kehamilan tri semester pertama yaitu 

pada saat pembentukan ruang telinga.Penyakit tersebut seperti rubella, 

morbili dan lain-lain. 

3) Disebabkan Oleh Obat-Obatan 

Pada saat kehamilan, ibu meminum obat-obatan terlalu banyak misalnya 

pencandu alkohol atau ketidak inginan sang ibu atas anak yang 

dikandungnya sehingga ia meminum obat penggugur kandungan. 
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b. Pada saat kelahiran 

1) Ketika proses persalinan sang ibu kesulitan saat melahirkan bayi dan 

diharuskan penggunaan alat penyedot (tang), juga menjadi salah satu 

penyebab anak menderita tunarungu. 

2) Prematuritas, kelahiran bayi sebelum waktunya. 

c. Pada saat setelah kelahiran 

1) Ketulian yang terjadi karena infeksi, misalnya infeksi pada otak 

(meningitis) atau infeksi umum seperti difteri, morbili, dan lain-lain. 

2) Pemakaian obat-obatan otoksi pada anak-anak. 

3) Kecelakaan yang mengakibatkan kerusakan alat pendengaran bagian 

dalam, misalnya jatuh. 

Ketiga hal tersebut adalah hal-hal yang dapat mengakibatkan anak 

menderita tunarungu. Seiring dengan kecanggihan teknologi anak tunarungu 

telah banyak dibantu menggunakan teknologi teknologi terbaru baik berupa 

alat bantu maupun pengobatan. 

3. Klasifikasi Anak  Tunarungu 

Klasifikasi dari anak tunarungu ini dibedakan atas dua kelas yakni, 

proses terjadinya ketunarunguan dan menurut taraf pendengarannya.Ditinjau 

dari lokasi terjadinya ketunarunguan, dapat dikelompokkan menjadi sebagai 

berikut.
25
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a. Tunarungu Kondusif 

Ketunarunguan tipe konduktif ini terjadi karena beberapa organ yang 

berfungsi sebagai penghantar suara di telinga bagian luar, seperti liang telinga, 

selaput gendang, serta ketiga tulang pendengaran (malleus, incus, dan stapes) 

yang terdapat di telinga bagian dalam dan dinding-dinding labirin mengalami 

gangguan. 

b. Tunarungu Perseptif 

Ketunarunguan tipe perseptif disebabkan terganggunya organ-organ 

pendengaran yang terdapat di belahan telinga bagian dalam.Ketunarunguan 

perseptif ini terjadi jika getaran suara yang diterima oleh telinga bagian dalam 

(terdiri dari rumah siput, serabut saraf pendengaran, corth) yang bekerja 

mengubah rangsang mekanis menjadi rangsang elektris, tidak dapat diteruskan 

ke pusat pendengaran di otak.Perceptive deafness is caused by any affection on 

the perceiving apparatus the cochlear or auditory nerve. 

c. Tunarungu Campuran 

Ketunarunguan tipe campuran ini sebenarnya untuk menjelaskan bahwa 

pada telinga yang sama rangkaian organ-organ telinga yang berfungsi  sebagai 

penghantar dan menerima rangsangan suara mengalami gangguan, sehingga 

yang tampak pada telinga tersebut telah terjadi campuran antara ketunarunguan 

konduktif dan ketunarunguan perspektif. Mixed deafness this terms is ussually 

applied to a mixture of conductive and perceptive deafness occurring in one 

and the same ear. 

 



 

 

Ketajaman pendengaran seseorang diukur dan dinyatakan dalam satuan 

bunyi deci-Bell atau yang disingkat dB.Setiap ahli memiliki penafsiran yang 

berbeda-beda dalam menentukan taraf kehilangan ketajaman pendengaran pada 

seseorang. 

Internasional Standart Organization (ISO) membuat kriteria anak 

kehilangan pendengaran atau tunarungu menjadi kelompok tuli (deafness) dan 

kelompok lemah pendengaran (hard of hearing).
26

Ditinjau dari kepentingan 

tujuan pendidikannya untuk mengklasifikasikan anak tunarungu 

berdasarkantingkat pendengarannya, secara terinci anak tunarungu dapat 

dikelompokkan sebagai berikut.
27

 

A 0 Db Menunjukkan pendengaran optimal. 

B 0-26 Db Menunjukkan masih mempunyai pendengaran normal. 

C 27-40 dB Menunjukkan kesulitan mendengar bunyi-bunyi yang 

jauh, membutuhkan tempat duduk yang strategis 

letaknya dan memerlukan terapi wicara (tergolong 

tunarungu sangat ringan). 

D 41-55 dB Mengerti bahasa percakapan, tidak dapat mengikuti 

diskusi kelas, membutuhkan alat bantu dengar dan 

terapi bicara (tergolong tunarungu ringan). 
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E 56-76 dB Hanya bisa mendengar suara dari arah yang dekat, 

masih mempunyai sisa pendengaran untuk belajar 

bahasa ekspresif atau reseptif dan bicara dengan 

menggunakan alat bantu dengar serta dengan cara 

yang khusus (tergolong tunarungu sedang). 

F 77-90 dB Hanya bisa mendengar bunyi yang sangat dekat, 

kadang dianggap tuli, membutuhkan pendidikan luar 

biasa yang intensif, membutuhkan alat bantu denngar 

(ABM) dan latihan bicara secara intensif (tergolong 

tunarungu berat). 

G 91 dB ke atas Mungkin sadar akan adanya bunyi atau suara dan 

getaran, banyak bergantung pada penglihatan daripada 

pendengarannya untuk proses menerima informasi 

dan yang bersangkutan dianggap tuli (tergolong 

tunarungu berat sekali/parah/ekstrem). 

Tabel 2.1 klasifikasi anak tunarungu 

4. Karakteristik Anak Tunarungu 

Karakteristik anak  tunarungu sangat kompleks dan berbeda-beda satu 

sama lain. Karakteristik utama yang menonjol pada anak tunarungu adalah 

keterbatasan dalam berkomunikasi.Anak tunarungu cenderung mengalami 

masalah dalam berbicara yakni saat mengucapkan kata artikulasi yang 

diucapkan kurang jelas sehingga sulit untuk dimengerti.Namun, hal tersebut 

masih dapat dilatih menggunakan metode drill, yaitu latihan yang dilakukan 



 

 

anak-anak tunarungu secara berulang sehingga timbul kebiasaan untuk 

mengucapkan kata dengan artikulasi yang jelas. 

Heri Purwanto  menyatakan bahwa karakteristik anak tunarungu 

sekaligus tunarungu wicara pada umumnya memiliki kelambatan dalam 

perkembangan bahasa wicara bila dibandingkan dengan perkembangan bicara 

anak-anak normal, bahkan anak tunarungu total (tuli) cenderung tidak dapat 

berbicara (bisu).
28

 

Selain artikulasi yang kurang jelas dalam pengucapannya, anak 

tunarungu juga memiliki keterbatasan dalam hal bahasa.Ketika anak tunarungu 

dalam mengucapkan kata pasti akan mengalami kesulitan dalam perkembangan 

bahasa. Bahasa yang diketahui cukup kompleks dengan berbagai macam jenis 

dan keragamannya memaksa seseorang untuk terus mampu menerima 

perkembangan bahasa dari hari ke hari. Bahasa sebagai alat utama yang 

dibutuhkan seseorang ketika kita ingin berbicara dengan orang lain menjadi 

salah satu komponen utama dalam berkomunikasi. Keterbatasan anak 

tunarungu dalam berbahasa menjadi masalah ketika mereka akan 

berkomunikasi dengan orang lain, yang mengakibatkan banyak lawan 

bicaranya yang tidak dapat memahami bahasa yang digunakan oleh anak 

tunarungu pada umumnya. 
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Anak tunarungu memiliki keterbatasan dalam memperoleh bahasa dan 

mengalami permasalahan dalam berbicara.
29

Kurang berfungsinya indera 

pendengaran menyebabkan anak tidak dapat menirukan ucapan kata-kata 

dengan tepat dan jelas. Oleh sebab itu , anak tunarungu membutuhka proses 

dalam belajar mengenal berbagai macam kosakata dan mengucapkan kata-kata 

tersebut menggunakan artikulasi yang jelas. Butuh pengulangan dan 

pendampingan dari orang disekitar anak tunarungu untuk menumbuhkan 

semangat dan memotivasi anak tunarungu untuk dapat mengikuti 

perkembangan anak seusianya dalam hal bahasa.Karakteristik anak tunarungu 

dalam segi bahasa dan bicara adalah sebagai berikut:
30

 

1. Miskin kosakata. 

2. Mengalami kesulitan dalam mengerti ungkapan bahasa yang 

mengandung arti kiasan dan kata-kata abstrak. 

3. Kurang menguasai irama dan bahasa. 

4. Sulit memahami kalimat-kalimat yang kompleks atau kalimat yang 

panjang serta berbentuk kiasan. 

Tabel 2.2 tunarungu dalam segi bahasa dan berbicara. 

Kecerdasan seorang anak dalam kehidupan sehari-hari sering diukur 

melalui prestasai akademik yang diraih olehnya di sekolah, tidak terkecuali 

pada anak tunarungu.kecerdasan anak tunarungu tidak jauh berbeda dengan 

anak normal pada umumnya. Mereka juga memiliki tingkat kecerdasan di atas 
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normal (superior), rata-rata (average), maupun dibawah rata-rata 

(subnormal).Tidak ada yang berbeda dari anak tunarungu dengan anak normal 

kecuali terletak pada gangguan telinga yang dideritanya. Semua organ yang 

dimilikinya sama persis dan berfungsi sebagai mana semestinya, baik mata, 

tangan, kaki dan otaknya. 

Tingkat kecerdasan anak tunarungu dipengaruhi oleh dampak  

kemiskinan kosakata yang dialaminya. Kenyataan bahwa kesulitan yang 

dialami anak tunarungu dalam menerima dan menyampaikan bahasa, 

menyebabkan banyak kekeliruan dalam mengambil kesimpulan dan 

pemahaman.Sehingga masyarakat awam pada umumnya menganggap anak 

berkelainan tersebut kurang pandai. 

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan secara kontinu, Van Uden 

berhasil mencatat beberapa sifat kepribadian anak tunarungu yang berbeda dari 

anak normal, antara lain:
31

 

a. Anak tunarungu lebih egosentris. 

b. Anak tunarungu lebih tergantung pada orang lain dan apa-apa yang sudah 

dikenal. 

c. Perhatian anak tunarungu lebih susah dialihkan. 

d. Anak tunarungu lebih memperhatikan yang konkret. 

e. Anak tunarungu lebih miskin dalam fantasi. 
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f. Anak tunarungu umumnya memiliki sifat polos, sederhana, tanpa banyak 

masalah. 

g. Perasaan anak tunarungu cenderung dalam keadaan ekstrem tanpa 

banyak nuansa. 

h. Anak tunarungu lebih mudah marah dan lekas tersinggung. 

i. Anak tunarungu kurang memiliki konsep tentang hubungan. 

j. Anak tunarungu mempunyai perasaan takut akan hidup yang lebih besar. 

Dengan memahami karakteristik serta kepribadian anak tunarungu 

secara mendalam. Diharapkan masyarakat mampu membantu proses 

penyesuaian yang dilakukan oleh anak tunarungu sekaligus memberikan 

dukungan untuk mampu berkembang ditengah keterbatasannya. Kelainan pada 

usia anak-anak diharapkan dapat diketahui sedini mungkin sebagai upaya 

menyusun strategi pendidikan bagi anak tersebut baik formal maupun informal. 

Orang tua memiliki peranan yang sangat penting dalam membantu 

perkembangan anak brekebutuhan khusus terutama pasda anak tunarungu 

ketika mereka belajar, berkomunikasi dan melakukan penyesuaian sosial di 

lingkungannya. 

5. Responden Penelitian 

Responden adalah sumber data utama dalam sebuah penelitian 

kualitatif.
32

Untuk keperluan penelitian ini, peneliti mengambil responden 

sebanyak 8 orang, yang dianggap mewakili populasi yang berjumlah 18 
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orang.Responden tersebut terdiri dari 4 orang siswa tunarungu murni SLB 

Negeri Jenangan dari kelas 2 SD sampai 2 SMA.2 orang tenaga pendidik/guru 

yang mengajar di SLB Negeri Jenangan baik tingkat dasar maupun lanjut.1 

orang tua siswa SLB Negeri Jenangan.1 orang penjaga sekolah sekaligus 

penjaga kantin. Penentuan responden ditentukan secara purposif, dengan 

pertimbangan utama responden tersebut mampu diajak berkomunikasi dengan 

baik sehingga saat proses wawancara berjalan dengan lancar. Adapun perincian 

dari 8 orang responden, adalah sebagai berikut : 

1. Amat Salam anak tunarungu kelas 2 SMA, memiliki kepribadian yang 

kalem dan pembawaan yang santai. Amat tergolong anak yang pandai dalam 

membuat keterampilan, dalam kegiatan Program Khusus (prosus) ia sangat 

gemar menjahit. 

2. Heru Efendi anak tunarungu kelas 2 SMP, memiliki sifat yang selalu riang 

gembira ini mengaku tidak pernah bersedih. Fendi sangat humoris, ia 

mampu membuat suasana menjadi lebih ceria dibalik ke ceriaannya ia 

berhasil mendapat juara II tingkat Jawa Timur dalam Lomba Kreasi Pelajar 

SLB di Malang pada peringatan Hari Pendidikan Nasional 2 Mei 2019. 

3. Moh. Arbi’ Masrur Anwari kelas 4 SD, sikapnya ketika melihat orang baru 

tampak pendiam. Tetapi, ia memiliki emosi yang cukup tinggi saat apa yang 

diinginkan tan sesuai dengan kenyataan. Terlambat sekolah menjadi salah 

satu alasan ia sering mengamuk di sekolah. 

4. Ferdyno Putra Bintang Pornama kelas 2 SD, tidak banyak karakter yang 

ditangkap dari seorang Ferdy karena ia masih kecil dan belum dapat diajak 



 

 

komunikasi secara intens. Siswa tunarungu di SLB ini hampir seluruhnya 

tidak menggunakan alat bantu dengar. 

5. Gadhis Pramusita guru tunarungu di tingkat Sekolah Dasar. 

6. Tina Tristiana guru tunarungu di tingkat Sekolah Menengah Atas. 

 

B. Komunikasi, Bahasa dan Etnografi Komunikasi 

1. Teori Komunikasi  

Komunikasi adalah proses pertukaran informasi antara dua orang atau 

lebih. Komunikasi merupakan aspek terpenting dalam kehidupan 

manusia.manusia tidak pernah dari komunikasi, manusia selalu berhubungan 

dengan orang lain melalui komunikasi, oleh karena itu manusia disebut dengan 

makhluk sosial.  

Komunikasi telah dilakukan sejak zaman purba, terbukti dengan 

ditemukannya banyak artefak-artefak yang menceritakan kehidupan manusia 

zaman dahulu yang telah menggunakan komunikasi.Namun, perhatian terkait 

komunikasi baru dimulai sejak awal abad ke-20.Munculnya peran komunikasi 

sebagai “penemuan revolusioner (revolutionarydiscovery)” disebabkan karena 

banyaknya penemuan perkembangan teknologi seperti, radio, televisi, telepon, 

satelit dan jaringan komputer atau internet.
33

 

Ilmu komunikasi semakin hari kian pesat perkembangannya, banyak 

ahli menafsirkan komunikasi dengan berbagai sudut pandang dan analisis dari 

berbagai penelitian sehingga menghasilkan banyak teori.Perkembangan teori 
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tersebut juga di sejajarkan dengan banyaknya orang yang berminat dalam studi 

ilmu komunikasi.Namun demikian ilmu komunikasi merupakan ilmu yang 

multidisipliner.Hal ini sekaligus menunjukkan kompleksitas ilmu 

komunikasi.Dari segi teori, tidak ada teori komunikasi yang betul-betuk 

komprehensif.Karena ilmu komunikasi mencakup lebih dari satu aktivitas.
34

 

Beberapa definisi komunikasi di ungkapkan oleh para ahli diantaranya adalah 

sebagai berikut : 

Bernard Barelson dan Gary A. Steiner mengungkapkan komunikasi 

adalah transmisi infornasi, gagasan, emosi, keterampilan dan sebagainya, 

dengan menggunakan simbol-simbol, kata-kata, gambar, figure, grafik, dan 

sebagainya. Tindakan atau proses transmisi.
35

 

Carl I Hovland menyatakan komunikasi adalah proses yang 

memungkinkan seseorang (komunikator) menyampaikan rangsangan (biasanya 

lambing-lambang verbal) untuk mengubah perilaku orang lain (komunikate).
36

 

Raymond S Ross menyatakan komunikasi (internasional) adalah suatu 

proses menyortir, memilih, dan mengirimkansimbol-simbl sedemikian rupa 

sehingga membantu pendengar membangkitkan makna atau respons dari 

pikirannya yang serupa dengan yang dimaksudkan komunikator.
37

 

Harold Lasswell adalah salah satu tokoh terkenal yang definisinya 

dianggap paling sempurna.Teori ini adalah salah satu karakterisasi komunikasi 

yang paling sering dikutip. Lasswell menyatakan, cara terbaik untuk 
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menggambarkan komunikasi adalah dengan menjawab pertanyaan berikut 

:“Who Says Whatt In Which Channel To Whom With What Effect ?”atau Siapa 

Mengatakan Apa Dengan Saluran Apa Kepada Siapa Dengan Pengaruh 

Bagaimana ?.
38

 

Seperti teori yang diungkapkan oleh Aristoteles sebelumnya, sekitar 

dua ribu tahun sebelumnya.Dimana Aristoteles juga menekankan pada unsur 

pembicara, pesan dan khalayak, tetapi menggunakan istilah yang berbeda. 

Model Lasswell mengingatkan bahwa mungkin terdapat berbagai efek dari 

komunikasi, seperti menginformasikan, menghibur, memperburuk, menghibur 

serta membujuk. Teori Lasswell dianggap lebih mudah dan dipahami karena 

bahasanya yang sederhana. 

 

 

 

Gambar 2.1 Model Lasswell 

Dari definisi yang yang diungkapkan oleh Lasswell terdapat 5 unsur 

komunikasi yang saling berhubungan, yaitu : 

Pertama, sumber (source) sering disebut juga pengirim (sender), 

penyandian (encoder), komunikator (communicator), pembicara 

(speaker/originator).Sumber adalah pihak yang berinisiatif atau mempunyai 

kebutuhan untuk berkomunikasi.Sumber bisa jadi seorang individu, kelompok, 

organisasi perusahaan atau Negara. Sumber berfungsi untuk menyampaikan 
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apa yang ada dalam hatinya (perasaan) atau dalam kepalanya (pikiran), sumber 

harus mengubah perasaan atau pikiran tersebut ke dalam seperangkat simbol 

verbal aupun non verbal yang dapat dipahami oleh penerima pesan. 

Kedua,pesan yaitu, apa yang dikomunikasikan oleh sumber kepada 

penerima. Pesan merupakan seperangkat simbol verbal maupun non verbal  

yang mewakili nilai, perasaan, gagasan, atau maksud sumber tadi. Pesan 

mempunyai tiga komponen yakni, makna, simbol yang digunakan untuk 

menyampaikan makna, dan bentuk atau organisasi pesan.Simbol terpenting 

adalah kata-kata (bahasa), yang dapat mempresentasikan objek (benda), 

gagasan, dan perasaan, baik ucapan maupun tulisan. 

Ketiga,saluran atau media, yakni alat atau wahana yang digunakan 

sumber untuk menyampaikan pesannya kepada penerima. Saluran dapat berupa 

cahaya maupun suara, meskipun masih bisa menggunakan kelima panca indera 

untuk menerima pesan dari orang lain. Saluran juga bisa diartikan sebagai cara 

penyajian pesan, baik secara langsung maupun tidak langsung. 

Keempat,penerima (receiver), sering juga disebut sasaran/tujuan 

(destination), komunikate (communicate), penyandi –balik (decoder) atau 

khalayak (audience), pendengar (listener), penafsir (interpreter), yakni orang 

yang menerima pesan dari sumber.Penerima pesan ini menerjemahkan atau 

menafsirkan seperangkat simbol verbal atau non verbal yang diterima menjadi 

gagasan yang dapat dipahami. 



 

 

Kelima,efek, yaitu apa yang terjadi pada penerima setelah menerima 

pesan. Bisa jadi menambah pengetahuan, terhibur, perubahan sikap, perubahan 

keyakinan, perubahan perilaku dan sebagainya. 

 

2. Etnografi Komunikasi 

Dalam kontekas ilmu komunikasi, suatu proses komunikasi di belahan 

dunia manapun, selalu mengikuti suatu alur atau kaidah tertentu. Seseorang 

akan diterima dalam suatu masyarakat atau kelompok ketika dia dapat 

menyesuaikan diri dengan kebiasaan dan cara berkomunikasi pada lingkungan 

masyarakat/kelompok tersebut. Ketika seseorang berkomunikasi dalam suatu 

masyarakat, tentu mereka memiliki kebiasaan-kebiasaan dimana timbul banyak 

perbedaan antara satu dengan yang lainnya.Komunikasi yang dilakukan dengan 

bayi, anak kecil, teman sebaya dan orang tua memiliki tingkat perbedaan 

masing-masing. Hubungan bentuk dan fungsi komunikasi  inilah yang 

dinamakan dengan pemolaan komunikasi (communication patterning).  

Etnografi komunikasi adalah salah satu dari sekian banyak model 

penelitian kualitatif (paradigm interpretif atau konstruktivis), yang 

memfokuskan penelitian pada berbagai pola komunikasi yang digunakan oleh 

manusia dalam kultur suatu masyarakat tertentu. Di dalam penelitian etnografi 

komunikasi terdapat 3 hal pokok yang menjadi kajian penting yakni, bahasa, 

komunikasi dan kebudayaan.Ketiga kajian tersebut kemudian disatukan dalam 

satu perspektif yang melahirkan etnografi komunikasi. 

 



 

 

a. Bahasa 

Ahli antropologi mendefinisikan bahasa sebagai “Sandi konseptual 

sistem pengetahuan, yang memberikan kesanggupan kepada penutur-

penuturnya guna memahami dan menghasilkan ujaran.
39

 Setiap makhluk hidup 

memiliki cara berkomunikasi yang beragam dan masing-masing tidaklah sama. 

Para ahli sepakat bahwa bahasa sebagai pembeda yang paling pokok/utama 

antara manusia dengan binatang atau spesies lain. Selain itu kemampuan 

mensimbolisasi sesuatu. Bahasa merupakan simbol yang kompleks karena 

terbentuk dari proses pengkombinasian dan pengorganisasian simbol-simbol, 

sehingga memiliki arti khusus yang berbeda jika simbol itu berdiri sendiri. 

Bahasa menghubungkan simbol-simbol ke dalam proposisi, yang merupakan 

refleksi dari realitas.Sehingga melalui bahsa, manusia mampu memahami 

realitas, komunikasi, berpikir sekaligus merasakan.
40

 Meski bahasa diakui 

sebagai alat komuniksi, namun pakar etnografi menyatakan bahwa tidak semua 

bahasa bisa disamakan dan mampu memerankan fungsi yang sama dalam 

masyarakat. 

b. Bahasa dan Komunikasi  

Bahasa dan komunikasi memang merupakan dua bagian yang saling 

melengkapi dan sulit untuk dipahami sebagai bagian yang terpisah satu sama 

lain. Komunikasi tidak akan dapat berlangsung apabila pesan tidak dapat 

disampaikan melalui bahasa. Begitupun sebaliknya, kehadiran bahasa tanpa di 

pertukarkan dengan orang lain tidak akan menjadi sebuah kegiatan komunikasi. 
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Bahasa tersebut dapat timbul dari pola interaksi yang terjadi antar 

manusia.Komunikasi merupakan bentuk eksistensi dari kehidupan manusia di 

masyarakat.Sebab komunikasi hanya dapat hidup dalam interaksi sosial, karena 

komunikasi memerlukan pengoperan lambing-lambang memiliki arti. 

c. Bahasa, Komunikasi dan Kebudayaan 

Banyak penelitian yang sudah membuktikan bahwa tidak ada 

kehidupan masyarakat yang sama persis di dunia ini. Bentuk masyarakat sangat 

beragam dan bervariasi dimulai dari lingkungan, kebiasaan dan juga tata cara 

berkomunikasi yang mereka lakukan. 

Setiap masyarakat akan memiliki sistem komunikasi sendiri-sendiri, 

maka dengan sendirinya demi kelangsungan hidupnya, setiap masyarakat dapat 

membentuk kebudayaannya.
41

Keterbentukan budaya tersebut sepenuhnya 

dipengaruhi oleh bahasa yang digunakan oleh manusia. 

Kaitan antara bahasa, komunikasi dan kebudayaan melahirkan hipotesis 

relativitas linguistic dari Edward Safir dan Benjamin Lee Whorf, yang 

berbunyi “struktur bahasa atau kaidah berbicara suatu budaya akan 

menentukan perilaku dan pola pikir dalam budaya tersebut”.
42

 

Etnografi memiliki pandangan bahwa bahasa menjadi unsur pertama 

sebuah kebudayaan, karena bahasa akan menentukan bagaimana masyarakat 

penggunanya mengkategorikan pengalamannya. Bahasa akan menentukan 

konsep dan makna yang dipahami oleh masyarakat, yang pada gilirannya akan 

memberikan pengertian mengenai pandangan hidup yang dimiliki oleh 

                                                             
41

Ibid., 8. 
42

Ibid., 9. 



 

 

masyarakat itu sendiri. Dengan kata lain makna budaya yang mendasari 

kehidupan masyarakat, terbentuk dari hubungan antara simbol-simbol/bahasa. 

Dalam penjabaran diatas dapat disimpulkan bahwa bahasa, komunikasi 

dan budaya, ketiganya saling mempengaruhi kehidupan manusia. Tanpa 

adanya bahasa, perilaku komunikasi tidak akan terjadi, tanpa adanya 

komunikasi tidak akan terbentuk suatu kebudayaan. 

 

3. Sejarah Etnografi Komunikasi 

Etnografi komunikasi banyak mengambil latar belakang dari etnografi, 

pertama kali dikembangkan oleh Malinousqi, Boas dan Jhon Weasly Owll (the 

Bureau of American Ethnology BAE) telah memimpin ilmuwan sosial 

khususnya antropologi deskripsi perilaku manusia dalam lingkungan aslinya. 

Adalah Jhon Weasly Owl dengan BAE-nya (kurang lebih 1800) yang 

pertama kali memfokuskan bidang kajiannya pada bahasa Antropologi 

Linguistik.Ia meneliti bahasa asli masyarakat Amerika dan membandingkannya 

di Benua Amerika Utara. Hasilnya pada masa itu deskripsi tentang fonologi, 

bahasa, struktur, gramatika, dan daftar vicabulary (kosakata).Dalam laporan 

yang berjudul “introduction to the study of Indian Language 1989”.Owl 

dengan tegas menyatakan bahwa ada hubungan antara bahasa dengan beberapa 

aspek kebudayaan, dimana bahasa itu hidup dan dipertukarkan. 

 

 

 



 

 

4. Ruang Lingkup Etnografi 

Hymes menjelaskan ruang lingkup kajian etnografi komunikasi sebagai 

berikut : 

a. Pola dan fungsi komunikasi (paterenc and fungtion of communication). 

b. Hakikat dan definisi masyarakat tutur (nature and definition of speech 

community). 

c. Cara-cara berkomunikasi (mans of communicating). 

d. Komponen-komponen kompetensi komunikatif (of communicative 

competence). 

e. Hubungan bahasa dengan pandangan dunia dan organisasi sosial 

(relationship of language to world view and organization). 

f. Semesta dan ketidaksmaan linguistic sosial (linguistic and social 

universal and in qualities). 

Dalam membahas ruang lingkup kajian dahulu dipaparkan dua foci dari 

etnografi komunikasi sebagai berikut : 

a. Particularistic, yakni menjelskan dan memahami periaku komunikasi 

dalam kebudayaan tertentu. Sehingga sifat penjelasannya terbatas pada 

satu konteks tempat dan waktu tertentu. 

b. Generalizing, yaitu memformulasikan konsep-konsep dan teori untuk 

kebutuhan pengembangan metateori global komunikasi antar manusia.  

 

 

 



 

 

5. Model Komunikasi Etnografi Komunikasi 

Etnografi komunikasi mempercayai bahwa setiap individu di belahan 

dunia, ketika berkomunikasi diatur dan dipengaruhi oleh kaidah-kaidah 

sosiokultural dimana ia tinggal. Sehingga, etnografi komunikasi memandang 

perilaku komunikasi sebagai perilaku yang lahir dari integritas tiga 

keterampilan yang dimiliki oleh setiap individu sebagai makhluk sosial 

diantaranya, ketrampilan linguistik, keterampilan interaksi, dan keterampilan 

budaya. 

Penggambaran model komunikasi dari sudut pandang etnografi 

komunikasi menjadi penting karena : 

a. Untuk membedakan bagaimana etnografi komunikasi memandang 

perilaku komunikasi dan peristiwa komunikasi dari ilmu yang lain. 

b. Untuk mempermudah pemahamanbagaimana etnografi komunikasi 

dalam memandang perilaku komunikasi dan peristiwa komunikasi. 

Sebagai panduan dalam melakukan penelitian etnografi. Model komunikasi 

etnografi komunikasi : 

Aspek Linguistik 

 

 

        Peristiwa Komunikasi 

 

       Aspek Kebudayaan 

Aspek Interaksi Sosial 

Pemolaan Komunikasi Tindak Ujaran 

Tindak Ujaran 

Tindak Ujaran 

Gambar 2.2 Model etnografi komunikasi 

 



 

 

Keterangan Gambar : 

a. Tindak ujaran adalah tindakan yang berfungsi sebagai interaksi tunggal, 

seperti pernyataan, permohonan, perintah atau bahasa non verbal. 

b.              Menggambarkan aspek-aspek yang mempengaruhi sebuah 

peristiwa komunikasi. 

c. Peristiwa komunikasi adalah keseluruhan perangkat komponen komunikasi 

yang utuh. Dimulai dengan tujuan utama komunikasi, topik umum yang 

sama, dan melibatkan partisipan yang sama, yang secara umum 

menggunakan varietas bahasa yang sama, mempertahankan tone yang sama 

dan kaidah-kaidah yang sama untuk berinteraksi, dan dalam setting yang 

sama. 

d. Aspek linguistik mencakup elemen-elemen verbal, non verbal, pola elemen-

elemen dalam peristiwa tutur tertentu, rentang varian yang mungkin (dalam 

semua elemen dan pengorganisasian elemen-elemen itu), dan makna varian-

varian dalam situasi tertentu. 

e. Aspek interaksi sosial mencakup persepsi ciri-ciri penting dalam situasi 

komunikatif, seleksi dan interpretasi bentuk-bentuk yang tepat untuk situasi, 

peran, dan hubungan tertentu (kaidah untuk penggunaan ujaran), norma-

norma interaksi dan interpretasi, dan strategi untuk mencapai tujuan. 

f. Aspek kebudayaan mencakup struktur sosial, nilai, dan sikap, peta/skema 

kognitif, proses enkulturasi (transmisi pengetahuan dan keterampilan). 

g.             Sebagai kata ganti menghasilkan. 



 

 

h. Pola komunikasi adalah hubungan-hubungan khas dan berulang antar 

komponen komunikasi. 

 

C. Metode Pembelajaran 

Metode adalah cara teratur yang digunakan untuk melaksanakan suatu 

pekerjaan agar tercapai sesuai dengan apa yang dikehendaki, dan juga 

merupakan cara kerja yang bersistem untuk mermudahkan pelaksanaan suatu 

kegiatan guna mencapai tujuan yang direncanakan.
43

 Arif Burhan menyatakan 

bahwa metode menunjukkan pada proses, prinsip derta prosedur yang kita 

gunakan untuk mendekati masalah dan mencari jawaban atas masalah 

tersebut.
44

Hal tersebut juga dinyatakan oleh M. Arif bahwa secara harfiah 

metode adalah jalan yang harus ditempuh untuk mencapai suatu tujuan yang 

diinginkan.Berdasarkan definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa metode 

ialah sebuah sistem yang dilakukan untuk memudahkan pelaksanaan suatu 

kegiatan untuk mencapai tujuan yang diinginkan. 

Menurut Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional No. 20 Tahun 

2003, pembelajaran adalah  proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan 

sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.
45

  Pembelajaran sebagai proses 

belajar yang dibangun oleh guru untuk mengembangkan kreatifitas berpikir 

yang dapat meningkatkan kemampuan berpikir siswa, serta dapat 
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meningkatkan kemampuan mengkontruksikan pengetahuan baru sebagai upaya 

meningkatkan penguasaan yang baik terhadap materi pelajaran. 

Metode pembelajaran ialah suatu cara guru menjelaskan suatu pokok 

bahasan sebagai bagian dari kurikulum yang mencakup isi atau materi 

pelajaran dalam upaya mencapai sasaran dan tujuan pembelajaran, baik tujuan 

institusional, pembelajaran secara umum, maupun khusus.
46

 Salah satu cara 

guru mencapai sasaran dan tujuan pembelajaran adalah melalui penerapan 

metode tertentu. Pada hakikatnya, metode merupakan jalan mencapai sasaran 

dan tujuan pendidikan. Jadi, cara guru dalam memilih dan menerapkan suatu 

metode adalah dengan memperhatikan kesesuaian materi yang diajarkan 

kepada siswa yang diajarkan. Metode pembelajaran digunakan dengan tujuan 

memudahkan murid dalam memahami suatu materi dengan menerapkan 

kombinasi metode dengan dilengkapi media tertentu. Berikut adalah metode 

yang lazim digunakan dalam kegiatan pembelajaran:
47

 

1. Metode Ceramah 

Winarno Surakhmad menyatakan bahwa ceramah adalah 

penerangan dan penuturan secara lisan oleh guru terhadap kelas, 

sedangkan peranan murid ialah mendengarkan secara teliti serta mencatat 

pokok-pokok pembahasan yang dikemukakan guru.Dalam menggunakan 

metode ini, teknik berceramah yang mampu mengurangi kebosanan di 
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dalam kelas dengan menggunakan ilustrasi sesuai pembelajaran, 

penguasaan materi, penjelasan pokok pembelajaran secara sistematis 

serta penguasaan aktivitas seluruh murid. 

2. Metode Diskusi 

Diskusi adalah metode yang digunakan guru untuk member 

kesempatan kepada murid untuk mengumpulkan pendapat, membuat 

kesimpulan, atau menyusun berbagai alternatif pemecahan masalah.  

Metode ini dilakukan dengan membentuk beberapa kelompok didalam 

kelas yang berisi beberapa siswa.Kemudian diberikan tema permasalahan 

yang harus dipecahkan. 

3. Metode Demonstrasi 

Menurut Muhibbin Syah, metode demonstrasi adalah metode 

mengajar dengan cara memperagakan barang, kejadian, atau aturan, serta 

melakukan suatu kegiatan, baik secara langsung melalui media 

pengajaran yang relevan dengan pokok bahasan atau materi.  

4. Metode Resitasi 

Metode resitasi adalah cara menyajikan bahan pelajaran dimana 

guru memberikan sejumlah tugas kepada murid-murid untuk mempelajari 

sesuatu. Selanjutnya, mereka diminta mempertanggungjawabkan hal-hal 

yang diperoleh dalam pengerjaan tugas. Guru dapat memberikan tugas 



 

 

dalam bentuk memperbaiki, memperdalam, mengecek kebenaran 

informasi, atau menghafal pelajaran.  

5. Metode Eksperimen 

Roestiyah menjelaskan bahwa metode eksperimen termasuk salah 

satu cara mengajar dimana murid melakukan percobaan tentang sesuatu, 

mengamati proses, menuliskan hasil percobaan, kemudian 

menyampaikan hasil pengamatan di dalam kelas untuk dievaluasi guru. 

Tujuan metode ini agar murid mampu mencari penyelesaian atau 

jawaban dari segala persoalan yang dihadapi. 

6. Metode Karya Wisata 

Djamarah menyatakan bahwa metode karya wisata merupakan cara 

mengajar yang dilaksanakan dengan mengajak murid ke suatu tempat 

atau objek tertentu di luar sekolah untuk mempelajari atau menyelidiki 

sesuatu, misalnya museum. Istilah lain yang digunakan seperti 

widyawisata, study tour dan lain sebagainya. 

7. Metode Observasi 

Metode observasi adalah cara guru menjelaskan suatu kejadian 

kepada murid secara sistematis mengenai tingkah laku atau permasalahan 

dengan melihat atau mengamati secara langsung pada sumber masalah. 



 

 

Pengamatan yang dilakukan melalui panca indera  terhadap suatu 

masalah yang riil disekitar siswa sesuai pembelajaran. 

8. Metode Inkuiri 

Nurhadi berpendapat metode inkuiri mendorong murid untuk 

menitikberatkan aktivitas belajar melalui keterlibatan aktif berdasarkan 

konsep dan prinsip tertentu.Metode inkuiri merupakan kegiatan belajar 

mengajar dimana murid dihadapkan dengan keadaan atau masalah untuk 

disimpulkan. 

9. Metode Parsipatori 

Metode parsipatori atau parsipatif menempatkan murid sebagai 

sentral pembelajaran.Pada metode ini, murid diberi kesempatan untuk 

mencari informasi secara mandiri, menemukan fakta, serta memecahkan 

persoalan yang menjadi kajian dalam suatu topik pembelajaran. 

Parsipatori merupakan metode baru yang masih bersifat luwes dan 

terbuka serta berupaya mengembangkan prinsip, cara serta teknik 

pembelajaran. 

10. Metode Tanya Jawab 

Metode tanya jawab diartikan sebagai cara mengajar yang 

memungkinkan terjadinya interaksi dua arah (twi way traffic) secara 

langsung antara guru dan murid. Metode ini menimbulkan interaksi 



 

 

aktif antara guru dan murid sehingga tercipta hubungan saling timbale 

balik di antara keduanya. 

11. Metode Sosiodrama 

Metode sosiodrama adalah suatu cara penyajian bahan dengan cara 

memperlihatkan peragaan, baik dalam bentuk uraian maupun 

kenyataan. Metode ini sering digunakan dalam  pelajaran sejarah agar 

siswa mampu  berperan dan menghayati peran dalam pelajaran tersebut 

dengan melibatkan siswa untuk merekonstruksikan adegan yang sesuai. 
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BAB III 

PAPARAN DATA 

 

Sekolah Luar Biasa atau yang sering disebut dengan SLB adalah tempat 

dimana anak-anak dengan kebutuhan khusus memperoleh pendidikan.Seperti 

pada umumnya sekolah ini juga memiliki tingkatan pendidikan. Dari mulai 

Taman Kanak- Kanak (TK), Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama 

(SMP), hingga Sekolah Menengah Atas (SMA).SLB Negeri Jenangan ini 

menaungi 4 tingkatan sekolah dalam satu lembaga pendidikan. 

Cruickshank mengemukakan bahwa anak tunarungu sering kali 

memperlihatkan keterlambatan dalam belajar dan kadang-kadang tampak 

terbelakang.
42

Kondisi ini tidak hanya disebabkan oleh derajat gangguan 

pendengaran yang dialami oleh anak, melainkan juga tergantung kepada 

potensi kecerdasan yang dimiliki serta rangsangan mental dan dorongan dari 

lingkungan dalam memberikan kesempatan anak tunarungu untuk 

mengembangkan kecerdasannya. 

Pintner, seorang psikolog yang bekerja di lembaga pendidikan anak 

tunarungu mengemukakan, bahwa anak tunarungu hanya dapat menunjukkan 

kemampuan dalam bidang motorik dan mekanik, serta inteligensi 
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konkret,tetapi memiliki keterbatasan dalam intelegensi verbal dan kemampuan 

akademik.
43

 

Berkaitan dengan hal tersebut, maka penelitian mengenai komunikasi 

anak tunarungu di SLB N Jenangan ini bertujuan untuk memberikan 

pemahaman secara global mengenai perilaku komunikasi dari anak-anak 

tunarungu yang menggunakan bahasa isyarat sebagai media komunikasi utama 

selama berada di Sekolah Luar Biasa (SLB) Negeri Jenangan tersebut. 

A. Profil SLB Negeri Jenangan 

1. Identitas Sekolah.
44

 

a. Nama Sekolah   : SLB Negeri Jenangan 

b. Alamat Sekolah    :Jln. Niken Gandini No. 89 

Kelurahan Setono, Kecamatan Jenangan, Kabupaten Ponorogo, Provinsi 

Jawa Timur. 

c. No. Telp/ e-mail   : (0352) 3576235 

/slbnegerijenangan@yahoo.co.id 

d. Nama Kepala Sekolah  : Nurhayati, S.Pd 

e. Alamat Rumah   : Jln. Ukel No. 39A Ponorogo 

f. Status Sekolah   : Handoko Hardo, M.Pd 

g. Akreditasi    : B 

h. No. SK Pendiri dan Izin Sekolah: 188/1581/405.08/2013 

i. NPSN    : 69815446 
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j. NSS    : 101051119031 

k. NIS    : 100350 

l. Tahun Berdiri   : 2013 

m. Tahun Beroperasi  : 2013 

n. Status Tanah & Bangunan : Hak Milik 

 

2. Sejarah SLB Negeri Jenangan
45

 

Pada tahun 2006 telah berdiri sebuah gedung SMPLB Negeri Ponorogo 

dan beroperasional pada tahun 2007 di Jalan Niken Gandini No. 89 Kelurahan 

Setono Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo.SMPLB tersebut pada 

mulanya menampung anak tunarungu dan tunagrahita, namun sampai tahun 

2013 izin operasional belum juga turun. 

Dari hasil pendataan yang dilakukan oleh Dinas Sosial terkait anak 

dengan kebutuhan khusus di Jenangan masih banyak anak usia sekolah (7-12 

tahun) yang belum merasakan pendidikan di SLB. Berangkat dari data yang 

diteriama, Bapak Drs. Supeno, MM selaku Kepala Dinas Pendidikan Ponorogo 

berkeinginan  mengubah lembaga SMPLB menjadi SLB supaya dapat 

menampung siswa dari banyak golongan dimulai dari TKLB, SDLB, SMPLB 

hingga SMALB. Perubahan tersebut dilakukan agar anak berkebutuhan khusus 

dapat memperoleh hak dalam menempuh pendidikan. 
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Hasil dari perjuangan yang dilakukan oleh berbagai pihak baik dari 

Kepala Dinas Pendidikan, Pengawas PLB(Bapak Handoko Hardo, M.Pd),  

Kepala Sekolah (Nurhayati, S.Pd) serta Bapak dan Ibu guru yang berada di 

SLB, akhirnya pada tanggal 19 Desember 2013 SMPLB Negeri Ponorogo 

menjadi SLB Negeri Jenangan sudah memiliki NPSN, NIS, NSS serta sudah 

terakreditasi “B” pada tahun 2015. 

Jumlah peserta didik di awal tahun pelajaran 2013/2014 ada 14 anak dan 

jumlah pendidik 4 orang (2 PNS dan 2 GTT) serta 1 pesuruh dan pada tahun 

pelajaran 2015/2016 peserta didik ada 40 anak dengan jumlah guru 10 orang (5 

PNS dan 5 GTT) dan 1 pesuruh dan 1 penjaga malam Tahun Pelajaran 

2018/2019 jumlah guru 15 orang (8 PNS dan 6 GTT)ditambah 2 orang PTT 

sebagai TU/ Operator Sekolah dan Pesuruh, serta 1 penjaga malam dengan 

jumlah peserta didik yang mencapai 56 pada saat ini. 
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3. Struktur Organisasi SLB Negeri Jenangan
46

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafik3.1  Struktur Organisasi Sekolah 

4. Deskripsi SLB Negeri Jenangan 

Sekolah yang berdiri sebagai salah satu cabang pembantu dari salah 

satu Sekolah Luar Biasa bertaraf Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa 

(SMPLB) yang lebih dahulu berdiri di Ponorogo menjadi salah satu langkah 

awal berdirinya Sekolah Luar Biasa Negeri Jenangan ini. Meski di awal 

kemunculannya sekolah ini belum banyak dikenal oleh masyarakat luas 
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akantetapi tidak menyurutkan semangat dari para pengajar yang ada di Sekolah 

Luar Biasa untuk mrnunjukkan eksistensi yang dimilikinya. 

Sekolah Luar Biasa Negeri Jenangan ini berkomitmen untuk 

mencerdaskan anak Indonesia meski keterbatasan yang dimiliki oleh anak 

didiknya.Semangat tersebut ditunjukkan dengan melatih kemandirian anak 

berkebutuhan khusus melalui keterampilan-keterampilan yang dimilikinya. Di 

sekolah ini siswa-siswinya dilatih untuk berkreasi membatik, membordir, 

membuat kerajinan lampion, tempat tisu, tempat pensil,beraneka model lampu 

hias hingga menari. 

Pembelajaran tersebut dilakukan untuk menunjang masa depan dari 

anak disabilitas untuk menghadapi masa depan. Ketika lapangan pekerjaan 

semakin sulit untuk orang normal pada umumnya diharapkan dengan bekal 

yang dimiliki oleh anak-anak melalui pelatihan ini dapat menjadikan anak 

disabilitas ini berkarya dan berwirausaha. 

Selain pembekalan yang dilakukan oleh sekolah melalui pelatihan 

keterampilan, sekolah juga melakukan pembiasaan motorik untuk para siswa 

siswi di Sekolah Luar Biasa Negeri Jenangan ini. Dengan membiasakan anak 

mencuci tangan setiap kali akan makan, membuang sampah pada tempatnya, 

mewajibkan siswa siswi melakukan kegiatan upacara setiap hari senin meski 

dengan didampingi oleh orang tua atau wali di minggu pertama pada setiap 

bulannya adalah salah satu bentuk dari pembiasaan motorik yang dilakukan 

sekolah pada anak- anak disabilitas. 
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Dibawah naungan Pemerintah terkhusus dari Dinas Pendidikan 

setempat, Sekolah Luar Biasa Negeri Jenangan melakukan berbagai kegiatan 

sekolah pada umumnya, seperti penerapan kurikulum yang digunakan oleh 

sekolah, ujian akhir nasional sesuai jadwal serentak bersamaan dengan sekolah 

negeri lainnya. Tidak ada perbedaan yang spesifik dari sekolah ini, semua 

dilakukan sesuai standart yang berlaku di dunia pendidikan khusus pada anak 

disabilitas. 

Dibantu dengan tenaga pendidik yang profesional dan berpengalaman 

Sekolah Luar Biasa Negeri Jenangan ini telah mencapai predikat baik oleh 

Badan Akreditasi Nasional. Sudah dapat dipastikan mampu membimbing dan 

mengantarkan siswa siswinya dalam memperoleh pendidikan. Selain itu 

fasilitas yang dibangun sekolah cukupmemadai, mulai dari ruang belajar, ruang 

praktek, perpustakaan, aula sekolah, kantin, kamar mandi hingga ketersediaan 

musholla di sekolah ini sudah mampu membuktikan bahwa Sekolah Luar Biasa 

Negeri Jenagan ini layak dan sesuai sebagai salah satu lembaga pendidikan di 

bawah naungan Dinas Pendidikan Kabupaten Ponorogo. 
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5. Guru SLB Negeri Jenangan
47

 

No Nama Jabatan 

1. Nurhayati, S.Pd Kepala Sekolah 

2. Winarti Ruri Anawati, M.Pd Wakil Kepala Sekolah 

3. Ninik Sumarniningsih, S.Pd Guru 

4. Ely Fauziah, S.Pd Guru 

5. Erries Sushanti, S.Pd Guru 

6. Gadis Pramusinta, S.Pd Guru 

7. Khoirul Hidayana, S.Pd Guru 

8. Munasaroh, S.Pd.I Guru 

9. Tina Tristiana, S.Pd Guru 

10. Peni Triutami, S.Pd Guru 

11. Dina Astika Fitriana, S.Pd Guru 

12. Siti Masitoh, S.Ag Guru 

13. Alfian Dianmarta, S.Pd Guru 

14. Thoriq Bagus S, S.Kom Guru 

15. Dwi Sandi Wijaya Pesuruh 

16. Ari Ruhayati Tenaga Pembantu 

Tabel 3.1 Daftar guru SLB N Jenangan 
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6. Siswa Tunarungu SLB Negeri Jenangan
48

 

No Nama 

Kelas/Jenis 

Ketunaan 

1. Amat Salam 11/B 

2. Heru Effendi 8/B 

3. Angggita Kusumawati 4/B 

4. Moh. Arbi’ Masrur Anwari 4/B 

5. Anindya Saskia Nafisha 3/B 

6. Ferdyno Putra Bintang Pornama 2/B 

7. Bliqis Malika Thusita Azzahra 1/B 

 

B.  Paparan Data 

1. Komunikasi Anak Tunarungu 

Kecenderungan seseorang yang mengalami ketunarunguan sering 

diikuti dengan kesulitan dalam berbicara/tunawicara.Oleh karena itu, ketika 

anak tunarungu berkomunikasi bahasa yang digunakan oleh anak tunarungu 

adalah bahasa isyarat. Dengan menggunakan bahasa isyarat anak tunarungu 

menitikberatkan komunikasi melalui indra penglihatan dan gerak tubuh. 

                                                             
48

Ibid., 



60 

 

 

Ketika berkomunikasi anak tunarungu cenderung memperhatikan gaya 

berkomunikasi lawan bicaranya menggunakan indera penglihatan. Semua 

kejadian/komunikasi yang dialami terekam di otak melalui persepsi 

visualnya.Dari keterbatasan yang dimilikinya, maka di awal sekolah 

pengembangan kemampuan berbahasa menjadi prioritas di mengembangkan 

kemampuan bahasa dan bicara anak tunarungu adalah oral dan isyarat.Bahasa 

isyarat yang diberlakukan adalah SIBI (Sistem Isyarat Bahasa Indonesia). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.1Abjad jari 1 tangan 
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Gambar 3.2 Abjad jari 2 tangan 

2. Komunikasi Guru dan Siswa Tunarungu 

Guru berkomunikasi dengan anak tunraungu menggunakan komukasi 

secara total, yakni komunikasi oral pengucapan kata dengan komunikasi 

melalui bahasa isyarat. kedua komunikasi tersebut digunakan secara 

bersamaan ketika memberikan pembelajaran maupun saat melakukan kontak 

langsung dengan anak tunarungu. hal tersebut dilakukan untuk melatih 

pendengaran bagi anak yang masih dalam kategori tunarungu ringan serta 

mendukung pembiasaaan anak tunarungu dalam menggunakan bahasa isyarat 

yang ada dalam Kamus Sistem Bahasa Isyarat Indonesia.Kebanyakan anak 

yang masuk SLB N Jenangan adalah mereka yang belum menerima 

pendidikan khusus masa kanak-kanak dan tak terbatas usia ketika masuk di 

SLB tersebut. 
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a. wawancara dengan Tina Tristiana sebagai  guru  kelas XI/B  (8 Mei 2019) 

1. Bagaimana cara memahami anak 

Tunarungu saat pembelajaran ? 

Eeeh, anak tunarungu itu kan 

pemahamannya biasanya lebih 

mudah menggunakan media. Jadi 

kalau untuk pemahaman, mereka 

dibantu dengan media dan juga 

dengan bahasa isyarat. Medianya 

bisa berupa gambar, benda- benda 

sekitar seperti itu. Jadi pinter-

pinternya guru mentranslitekan dari 

tulisan ke pemahaman mereka. 

2. Berapa prosentase pemahaman 

anak tunarungu dibanding anak 

normal pada umumnya ? 

Kalau anak tunarungu itu yang 

terkendala cuma di masalah  

bahasa yaaa mbak yaaa… 

 Jadi kira-kira 70 : 30 lah mbak, 

kan kalau penggunaan bahasanya 

baik mudah diterima oleh anak 

tunarungu dan sebaliknya. 

3. Apa kebiasaan anak tunarungu 

yang sering dilakukan saat 

pembelajaran berlangsung ? 

Apa yaaaa, kebiasaannya mungkin 

nangis-nangis yaaa, anu kebiasaan 

buruk kalau mereka itu saat 

menulis. Kalau berhitung itu 

seneng, tapi kalau menulis ada 

inilah itulah. 

4. Bagaimana ibu, menganalisa 

psikologi anak pada saat 

pembelajaran ? 

Yaaaaa dilihat aja mbak, kalau 

mereka tanggap atau ada umpan 

balik berarti mood mereka lagi 

baik. Trus untuk membangun 

semangat mereka, biasanya 

memberikan jempol tandanya 
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bagus. 

5. Berapa lama pembelajaran bersama 

anak tunarungu berlangsung 

efektif? 

Tergantung sebenernya, yaaa kalau 

anak fokus, kadang kalau 

digangguin yaaaa nggak 

konsentrasi. Tapi biasanya 1 jam 

setengah jam itu wis poll. 

6. Bagaimana cara ibu menganalisa 

karakter individu anak tunarungu ? 

Dilihat dari tingkah laku, 

ekspresinya, kalau amat itu 

biasanya… jarang sii mbak yaaaa, 

kalau amat itu capek, pusing itu 

keliatan lesu gitu. 

 

b. wawancara dengan Gadhis Pramusinta sebagai guru SD (22 April 2019) 

1. Bagaimana cara memahami anak 

Tunarungu saat pembelajaran ? 

Eeeh, anak tunarungu itu kan 

pemahamannya biasanya lebih 

mudah menggunakan media. Jadi 

kalau untuk pemahaman, mereka 

dibantu dengan media dan juga 

dengan bahasa isyarat. Medianya 

bisa berupa gambar, benda- benda 

sekitar seperti itu. Jadi pinter-

pinternya guru mentranslitekan dari 

tulisan ke pemahaman mereka. 

2. Berapa prosentase pemahaman 

anak tunarungu dibanding anak 

normal pada umumnya ? 

Perbandingannya kayaknya, kalau 

anak tunarungukan lebih rendah 

yaaa mbak yaaa… jadi yaa sekitar 

70 : 30 

3. Apa kebiasaan anak tunarungu 

yang sering dilakukan saat 

pembelajaran berlangsung ? 

Apa yaaaa, kebiasaannya mungkin 

nangis-nangis yaaa, anu kebiasaan 

buruk kalau mereka itu saat 
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menulis. Kalau berhitung itu 

seneng, tapi kalau menulis ada 

inilah itulah. 

4. Bagaimana ibu, menganalisa 

psikologi anak pada saat 

pembelajaran ? 

Yaaaaa dilihat aja mbak, kalau 

mereka tanggap atau ada umpan 

balik berarti mood mereka lagi 

baik. Trus untuk membangun 

semangat mereka, biasanya 

memberikan jempol tandanya 

bagus. 

5. Berapa lama pembelajaran bersama 

anak tunarungu berlangsung 

efektif? 

Tergantung sebenernya, yaaa kalau 

anak fokus, kadang kalau 

digangguin yaaaa nggak 

konsentrasi. Tapi biasanya 1 jam 

setengah jam itu wis poll. 

6. Bagaimana cara ibu menganalisa 

karakter individu anak tunarungu ? 

Karakter anak itu bisa dilihat dari 

perilaku dia sehari-hari di sekolah, 

yang suka jahil, yang suka marah 

itu kelihatan. 

 

3. Metode Pembelajaran Anak Tunarungu 

a. wawancara dengan Tina Tristiana sebagai  guru  kelas XI/B  (8 Mei 2019) 

1. Metode apa yang digunakan untuk 

mengajar pada anak tunarungu ? 

Metode menggunakan banyak 

media. 

2. Dari pengalaman ibu, metode apa 

yang paling disukai anak 

tunarungu? 

Eee, biasanya diluar ruangan. 

Pembelajarannya diluar ruangan. 

Trus menggunakan media visual, 

gambar-gambar, video . 

3.. Strategi pembelajaran seperti apa Yaaa tadi, pakai visual tadi 
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yang efektif bagi anak tunarungu ? 

4.. Bagaimana cara ibu membangun 

komunikasi yang efektif saat 

pembelajaran ? 

Kalau saya biasanya, saya suruh 

nulis dulu. Misalnya ada 

pembelajaran yaaa mbak yaaaa…  

saya suruh nulis dulu, setelah itu 

dijelaskan langsung Tanya jawab. 

Kadang kan ada yaaaa guru yang 

butuh dikasih tulisan trus disuruh 

nulis tanpa anaknya tau apa yang 

ditulis. Kalau saya tulis langsung 

saya jelaskan. Begitu sedikit 

langsung saya jelaskan. Begitu 

mereka paham saya tambahi, 

seperti itu…  

 

b. wawancara dengan Gadhis Pramusinta sebagai guru SD (22 April 2019) 

1. Metode apa yang digunakan untuk 

mengajar pada anak tunarungu ? 

Menggunakan metode komunikasi 

total, yaitu oral gerakan bibir dan 

isyarat. 

Jadi anak diajari membaca gerakan 

bibir juga diajari isyarat. Selain itu 

juga praktek langsung, main peran, 

demonstrasi, dan ilustrasi 

gambar/video 

2.. Dari pengalaman ibu, metode apa 

yang paling disukai anak 

tunarungu? 

Yang paling disukai yaaaa, main 

peran gitu. Kayak drama atau 

praktek gerakan-gerakan hewan 

gitu mereka seneng.  

3.. Strategi pembelajaran seperti apa 

yang efektif bagi anak tunarungu ? 

Yaaaa tadi, saat pembelajaran 

menerangkannya diajakin main 
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peran. 

4. Bagaimana cara ibu membangun 

komunikasi yang efektif saat 

pembelajaran ? 

Kalau menjelaskan pelajaran, kita 

itu harus memperhatikan anak satu 

persatu, biar kita itu tau mereka itu 

sebenarnya paham atau nggak.  

 

Sekolah Luar Biasa Negeri Jenangan ini menerapkan 5 metode 

pembelajaran dari 11 metode pembelajaran yang ada.Metode tersebut dipilih 

karena dianggap cocok di terapkan dan dapat dipahami dengan mudah oleh 

anak tunarungu ketika pembelajaran berlangsung, dibalik keterbatasan yang 

mereka miki.Sedangkan, 6 metode pembelajaran lainnya dianggap tidak cocok 

sebab  menitikberatkan pada kemampuan berbicara dan pendengaran yang 

merupakan kelemahan dari anak tunarungu. Lima metode tersebut adalah: 

a. Metode Ceramah 

Metode ceramah ini digunakan oleh guru ketika pembelajaran dibantu 

dengan media gambar sebagai pendukung, untuk memudahkan anak 

tunarungu memahami pelajaran. 

b. Metode Demonstrasi 

Metode demonstrasi ini digunakan oleh guru dengan cara menunjukkan 

barang, memperagakan  kegiatan, yang sesuai dengan topik atau tema 

pembahasan saat pembelajaran. 

c. Metode Observasi 

Metode observasi ini dilakukan oleh guru untuk mengatasi kebosanan 

anak tunarungu ketika  menerima pembelajaran di ruang kelas. Dengan 



67 

 

 

mengenalkan benda-benda di sekitar dapat membantu anak tunarungu 

mengenal lingkungannya. 

d. Metode Parsipatori 

Metode parsipatori sering diterapkan untuk melatih anak tunarungu 

meningkatkan sikap dan perilaku hidup bersama secara harmonis.Hal 

tersebut diwujudkan dari sosialisasi antar anak disabilitas di lingkungan 

SLB Negeri Jenangan. 

e. Metode Sosiodrama 

Metode sosiodrama ini dianggap sebagai metode yang paling disenangi 

anak tunarungu.Sebab, dengan metode ini anak bebas berekspresi 

menirukan gerakan-gerakan dan berperan sebagai aktor sesuai dengan 

pembahasan dalam pembelajaran. 
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BAB IV 

KOMUNIKASI ANAK TUNARUNGU 

DI SEKOLAH LUAR BIASA (SLB) NEGERI JENANGAN 

 

Telah diketahui bersama bahwa anak tunarungu memiliki pola 

komunikasi yang unik dan berbeda jika dibanding dengan anak normal pada 

umumnya. Komunikasi anak tunarungu tidak dapat dengan mudah dipahami 

oleh orang awam. Diperlukan pembiasaan dan pembelajaran dalam memahami 

bahasa yang digunakan oleh anak tunarungu dalam berkomunikasi. Karena 

untuk berkomunikasi dengan anak tunarungu tidak semudah, seperti halnya 

orang normal mendengarkan ucapan (verbal). Begitupun sebaliknya, ketika 

anak tunarungu ingin berkomunikasi dengan orang normal sulit dalam 

mengilustrasikan kalimat dalam sebuah gerakan. Hal tersebut terjadi karena 

hambatan yang dialami anak tunarungu dalam mendengarkan, berpengaruh 

sangat besar terhadap perbendaharaan kata yang dimilikinya, sehingga ketika 

akan berkomunikasi dengan anak tunarungu hendaknya menggunakan kalimat 

atau memilih kata/bahasa yang sederhana. 

Pada BAB IV ini, untuk menuju implementasi teori komunikasi yang 

diungkapkan oleh Harold Lasswell terfokus pada suatu peristiwa komunikasi. 

Etnografi komunikasi dipilih sebagai metode yang relevan digunakan peneliti 

dalam melakukan pendekatan, terfokus pada komunikasi anak tunarungu di 

Sekolah Luar Biasa (SLB) Negeri Jenangan. Ujaran terkait  kebudayaan suatu 

daerah yang dapat mempengaruhi ragam bahasa, tutur dan ucapan dalam 

68 



69 
 

 

komunikasi suatu masyarakatnya, berlaku pada komunikasi yang digunakan 

oleh anak tunarungu di berbagai daerah. Komunikasi anak tunarungu di 

masing-masing daerah tentu sedikit banyak memiliki perbedaan antara daerah 

satu dengan daerah lainnya yang belum termasuk dalam Kamus Sistem Isyarat 

Bahasa Indonesia. Hal tersebut tercermin pada keberagaman bahasa yang ada 

di setiap daerah di Indonesia dimana setiap daerah memiliki karateristik yang 

berbeda-beda yang tidak ditemukan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. 

Bahasa, simbol dan perilaku berkembang dan hidup di masyarakat tempat 

dimana ia tinggal. Sama halnya dengan bahasa simbol (non verbal) yang 

digunakan anak tunarungu di lingkungan Sekolah Luar Biasa (SLB) Negeri 

Jenangan tempat dimana mereka saling berinteraksi. Hingga akhirnya 

merekalah yang dapat mengembangkan bahasa bagi anak tunarungu tersebut. 

 

A.  Komunikasi Anak Tunarungu di SLB Negeri Jenangan 

Dalam berkomunikasi anak tunarungu memiliki keterbatasan dalam hal 

pendengaran yang berujung pada kesulitannya saat berbicara. Sehingga, solusi 

dari ketidakmampuan anak tunarungu dalam berkomunikasi tersebut adalah 

penggunaan bahasa isyarat. Bahasa isyarat adalah bahasa ibu dan kodrati bagi 

kaum tunarungu memang benar adanya, tetapi anggapan bahwa mereka hanya 

berkomunikasi dengan bahasa isyarat saja tidaklah benar.
50

 

Selain menggunakan bahasa isyarat yang lazim digunakan ketika 

berkomunikasi, anak tunarungu terkadang juga menyampaikan komunikasi oral 

                                                             
50

 Engkus Kuswarno. Etnografi Komunikasi. (Bandung: Widya Padjajaran, 2011), 121. 
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secara tidak langsung  meski suara/kata yang diucapkan tidak jelas seperti anak 

normal pada umumnya. Sebenarnya setiap manusia sudah mempunyai 

kemampuan untuk berbahasa isyarat dalam hidupnya. Dalam dunia orang 

normal, jenis bahasa yang digunakan anak tunarungu dikenal sebagai bahasa 

non verbal, yang terdiri dari gerak tubuh, isyarat tangan, gerak mata, dan 

ekspesi wajah. Hal tersebut didukung oleh hasil wawancara dengan guru kelas. 

“Menggunakan metode komunikasi total, yaitu oral gerakan bibir dan 

isyarat. Jadi anak diajari membaca gerakan bibir juga diajari isyarat. Selain 

itu juga praktek langsung, main peran, demonstrasi, dan ilustrasi 

gambar/video.” 

 

Ketika anak tunarungu berkomunikasi mereka cenderung memiliki 

kebiasaan-kebiasaan tertentu, dimana setiap anak dalam penerimaan dan 

penyampaian pesan memiliki perbedaan antara satu anak dengan anak yang 

lain. Dan hal tersebut mungkin juga berlaku di setiap daerah yang ada di 

Indonesia. Diantara kebiasaan anak tunarungu tersebut, adalah : 

1. Anak tunarungu cenderung lebih sensitif 

2. Anak tunarungu sering menaruh rasa curiga terhadap orang lain, karena 

ketidak mampuan mereka dalam mendengarkan obrolan orang lain 

3. Saat berkomunikasi dengan orang normal, anak tunarungu cenderung 

memperhatikan gerak bibir orang normal saat berkomunikasi 

4. Ketidak mampuan lawan bicara dalam menerima pesan, membuat anak 

tunarungu harus mengeja tiap huruf yang disampaikan agar membentuk kata 

yang dapat diterima oleh lawan bicaranya. 

5. Dari poin 4 tersebut, sering dijumpai anak tunarungu membawa alat tulis 

(buku, bolpoin dll) ketika keluar rumah untuk mengantisipasi kegagalan 
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dalam berkomunikasi, sehingga mereka dapat menuliskan setiap kata saat 

berkomunikasi 

6. Ketika berkomunikasi, mereka memperagakan gerakan yang lazim/umum 

diketahui oleh orang pada umumnya, sehingga penerima pesan dapat lebih 

cepat mengerti. Seperti gerakan makan, minum, menulis, naik sepeda dll. 

7. Kebiasaan yang paling sering dilakukan anak tunarungu adalah 

menempelkan satu tangan pada telinga, sebagai isyarat bahwa mereka 

berusaha mendengarkan dengan maksimal. 

Temuan tersebut dikemukakan oleh peneliti berdasarkan hasil dari 

observasi yang di dukung dengan wawancara bersama responden (guru kelas) 

yang dilakukan pada 15 April – 8 Mei 2019 dengan hasil terlampir. 

Penelitian ini dilaksanakan di Sekolah Luar Biasa (SLB) Negeri 

Jenangan Kabupaten Ponorogo. Dengan perolehan data sebanyak 7 anak 

tercatat sebagai anak tunarungu murni dari tingkat SD-SMA. Dari 7 anak yang 

menjadi populasi dari peneliti, sebanyak 4 anak dijadikan sample oleh peneliti. 

Sample tersebut diambil secara acak oleh guru pendamping yang mengajar di 

sekolah tersebut.  

Who 

(Pengirim) 

What 

(Pesan) 

Channel 

(Media) 

Whom 

(Penerima) 

Effect 

(Efek) 

Anak 

tunarungu 

Maaf/ 

Siapa nama 

kamu ? 

Bahasa Isyarat Orang normal 
Mengerti/ 

tidak mengerti 
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1. Bahasa Isyarat Umum Anak Tunarungu 

 

 

 

 

 

 

 

MAAF 

Dalam gerakan tersebut anak tunarungu menggambarkan bagaimana cara ia 

mengungkapkan permintaan maaf, dengan membentuk lengkungan jaru yang 

ditemoekkan di dekat mulut 

 

 

 

 

 

   TERIMA         KASIH 

Ucapan terima kasih lazim digunakan oleh seseorang ketika mendapatkan 

sesuatu, gerakan tersebut umum digunakan pada anak tunarungu untuk 

mengungkapkan rasa terima kasih.  
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SIAPA    NAMA           KAMU 

Gerakan pengungkapan kata nama sudah sangat lazim digunakan oleh anak 

tunarungu di berbagai kalangan, dengan menyilangkan dua jari secara vertical 

tanda tersebut diartikan dengan huruf n dan m. Selanjutnya menunjuk pada 

seseorang berarti kamu, banyak cara yang dilakukan oleh anak tunarungu 

dalam gerakan kamu. Ada yang menunjuk dengan satu tangan dan ada yang 

mengisyaratkan kelima jari tangan kea rah lawan bicaranya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

            BAGAIMANA             KABARMU ? 

Gerakan yang ditunjukkan oleh anak tunarungu tersebut lazim ditunjukkan 

oleh mereka, ketika menanyakan kabar seseorang. mengisyaratkan dengan 
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membuka lebar-lebar kedua tangan di dada dan menunjuk pada lawan bicara 

diartikan dengan menanyakan kabar atau kondisi seseorang. 

 

 AYO   BERMAIN/JALAN   DENGANKU 

Gerakan 3 kata yang sering dijadikan media anak tunarungu untuk berinteraksi 

dengan lingkungan disekitarnya baik disekolah atau dirumah. Ajakan/keinginan 

yang diisyaratkan oleh anak tunarungu untuk bermain maupun pergi bersama 

orang yang diajaknya berkomunikasi. 

 

AKU   LAPAR  MAU MAKAN 

Gerakan penggabungan 3 kata dalam mengisyaratkan perasaan dan keinginan dari 

anak tunarungu. isyarat tersebut menandakan perasaan lapar yang dialami dan 

keinginannya untuk memakan sesuatu. 
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B. Komunikasi Anak Tunarungu dengan Guru Pendidik di SLB N Jenangan 

Fakta di lapangan menunjukkan bahwa, ketika anak tunarungu 

berkomunikasi dengan gurunya sebagai pendidik di Sekolah Luar Biasa (SLB) 

Negeri Jenangan, terdapat 3 macam cara yang sering digunakan oleh anak 

tunarungu ketika ingin melakukan kontak dengan gurunya. Komunikasi 

tersebut diwujudkan dalam komunikasi simbol, komunikasi fisik dan 

komunikasi bahasa. Hasil observasi juga diperkuat oleh hasil wawancara 

dengan guru pengajar siswa tunarungu di SLB N Jenangan. 

“Setiap orang memiliki ciri khas masing-masing apabila di lihat 

menggunakan mata sebagai bentuk fisik. Ketika anak tunarungu memiliki 

kelemahan pada indera pendengaran, mereka menggunakan indera 

penglihatan untuk memvisualkan ciri fisik seseorang. Selain itu, indera peraba 

digunakan sebagai media sentuhan, serta simbol bunyi dengan memukul benda 

disekitarnya ketika ingin memanggil seseorang.” 

 

Komunikasi secara bahasa dilakukan anak tunarungu menggunakan 

bahasa simbol (non verbal), yakni penggunaan bahasa isyarat menggunakan 

satu jari. Ketika mereka ingin memanggil guru, mereka menggunakan inisial 

nama depan dari guru yang mengajarnya, disertai dengan menunjukkan ciri 

fisik yang dimiliki oleh guru tersebut. 

Komunikasi yang kedua adalah dengan melakukan kontak fisik untuk 

memanggil guru. kontak fisik tersebut dilakukan oleh anak tunarungu dengan 

cara menyentuh tubuh guru tersebut, baik tangan, punggung, dan bahu. 

Komunikasi yang ketiga dengan menggunakan simbol, simbol yang 

diwujudkan dengan cara memukul meja saat pembelajaran berlangsung untuk 

menarik perhatian guru tersebut. Sehingga guru mendengar dan merespon anak 

tunarungu dengan datang ke meja anak tersebut. 
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Who 

(Pengirim) 

What 

(Pesan) 

Channel 

(Media) 

Whom 

(Penerima) 

Effect 

(Efek) 

Anak 

tunarungu 

Bu Nunung/ 

Bu Gadhis/ 

Bu Tina 

Bahasa Isyarat Guru 

Menoleh/ 

Tidak 

Menoleh 

 

 

 

 

 

BU NUNUNG (Kepala Sekolah) 

Bu Nunung, diisyaratkan dengan menggunakan isyarat nama depan, yaitu “N” 

menggunakan bahasa isyarat satu jari. Untuk membedakan inisial nama dari 

masing-masing guru adalah dengan ciri fisik bu Nunung yang menggunakan kaca 

mata.  

 

 

 

 

BUGADHIS (Guru Pengajar Kelas Tunarungu) 
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Bu Gadhis, Diisyaratkan dengan menggunakan isyarat nama depan, “G” 

menggunakan bahasa isyarat satu jari. Ditambah dengan ciri fisik bu Gadhis 

yang memiliki hidung besar. 

 

 

 

 

 

BU TINA (Guru Pengajar Kelas Tunarungu) 

Bu Tina, diisyaratkan dengan menggunakan isyarat nama depan, “T” 

menggunakan bahasa isyarat satu jari. Ditambah dengan ciri fisik bu Tina yang 

memiliki postur tubuh langsing. 

C. Metode Pembelajaran Anak Tunarungu di SLB N Jenangan 

Berdasarkan hasil pengamatan peneliti selama berada di Sekolah Luar 

Biasa (SLB) Negeri Jenangan Ponorogo. Pembelajaran dengan anak 

berkebutuhan khusus di sekolah tersebut menuntut guru untuk 

mengembangkan kreatifitas, penuh ide dan inovasi dalam membuat media 

penyampai pesan kepada anak tunarungu. Dengan keterbatasan pendengaran 

yang dimiliki anak tunarungu, seorang guru sebagai komunikator harus mampu 

memaksimalkan indera lain untuk lebih aktif bekerja membantu pemahaman 
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agar sampai pada otak sehingga pesan dapat diterima dengan baik. Kegagalan 

dalam berkomunikasi tidak hanya dipengaruhi oleh penerima akan tetapi, juga 

ditentukan dari baik/buruknya komunikator dalam menyampaikan pesan.  

“Dengan perbandingan pemahaman antara anak tunarungu dan anak 

normal sebesar 30:70, dan pembelajaran efektif dapat berlangsung sekitar 15-

30 menit dalam satu jam pelajaran. Metode mengajar anak tunarungu 

memerlukan berbagai jenis media perantara, seperti gambar, benda sekitar, 

video, ilustrasi, demonstrasi hingga permainan peran dilakukan guna 

menunjang pemahaman anak tunarungu dalam pembelajaran di SLB.” 

Pembelajaran dimulai pada pukul 07: 30 WIB, diawali dengan 

pembacaan doa dan dilanjutkan pada pelajaran yang terjadwal hari itu. Pada 

proses pembelajaran guru bertindak sebagai orang tua bagi anak tunarungu. 

Tindakan pertama yang dilakukan adalah melakukan pendekatan secara 

personal kepada masing-masing anak tunarungu di kelas tersebut agar anak 

tunarungu memperoleh kemudahan dalam menerima pembelajaran ketika 

dirinya merasa nyaman.  

Selanjutnya ketika memberikan pelajaran guru menggunakan 

komunikasi total baik lisan maupun bahasa isyarat. Komunikasi lisan dilakukan 

dengan membacakan pelajaran menggunakan suara yang keras namun dengan 

intonasi yang perlahan. Hal ini dilakukan untuk melatih kepekaan pendengaran 

anak tunarungu bagi mereka yang dikategorikan tunarungu ringan. Sedangkan, 

komunikasi bahasa isyarat dilakukan dengan menggunakan abjad jari satu 

tangan, memperagakan kegiatan, menunjukkan benda, memperlihatkan gambar 

dan video hingga menuliskannya di papan tulis.  
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Kondisi psikologis anak tunarungu dapat dilihat dari ekspresi wajah dan 

kesiapan dalam menerima pelajaran. Ketika mereka merasa dalam keadaan 

baik, dengan sigap akan mempersiapkan alat tulis yang digunakan ketika 

pelajaran. Sebaliknya ketika mereka merasa tidak siap, cenderung berlaku acuh 

tak acuh dan ngobrol sendiri dengan teman yang lain.
51

 Kegiatan belajar 

dengan anak tunarungu tidak dapat berlangsung efektif sepenuhnya, karena 

gangguan pendengaran yang dialami sulit untuk melatih fokus dan kosentrasi. 

Kesulitan yang dialami ketika memberikan pelajaran pada anak 

tunarungu adalah ketika muncul kata serapan dalam pelajaran sehingga anak 

tunarungu sulit memahaminya. Berbeda dengan kata kerja, kata benda yang 

mudah untuk divisualkan atau digambarkan dan diperagakan.
52

 Selain itu, 

kecenderungan anak tunarungu yang sangat sensitif membuat guru sulit untuk 

mengkondisikan suasana di dalam kelas. Apalagi anak tunarungu di SLB 

tersebut tidak mengenal batasan usia dan pendidikan tingkatan kanak-kanak, 

sehingga memerlukan perhatian, kesabaran khusus dalam mengajar di SLB N 

Jenangan. 

Who 

(Pengirim) 

What 

(Pesan) 

Channel 

(Media) 

Whom 

(Penerima) 

Effect 

(Efek) 

Guru 
Pelajaran 

sekolah 

Bahasa isyarat 

& 

Bahasa verbal 

Anak 

tunarungu 

Efektif/ 

Tidak Efektif 

 

                                                             
51

  Wawancara pribadi dengan Gadhis Pramusinta, Guru Sekolah Dasar, (22 April 2019). 
52

  Wawancara pribadi dengan Tina Tristiana, Guru Sekolah Menengah Atas, (8 Mei 2019). 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Sekolah Luar Biasa 

Negeri Jenangan, komunikasi anak tunarungu di sekolah tersebut dapat ditarik 

kesimpulan sebagai berikut : 

1.  Secara alamiah, dalam berkomuniksi anak tunarungu menggunakan dua 

saluran komunikasi secara bersamaan yaitu komunikasi lisan dan 

komunikasi bahasa isyarat. 

2. Perbedaan peristiwa komunikasi yang terjadi pada anak tunarungu 

dibandingkan dengan anak normal, ditandai dengan perubahan saluran 

komunikasi yang digunakan, yaitu dari bahasa lisan/oral (verbal)  menjadi 

bahasa isyarat (non verbal) atau sebaliknya. 

3. Ketika berkomunikasi dengan orang normal anak tunarungu cenderung 

mengupayakan dan berusaha menampilkan kemampuan berbahasa lisannya 

agar mereka dinilai mampu dan sejajar dengan orang normal pada umunnya, 

dibantu dengan peragaan kegiatan dan penunjukan benda-benda di sekitar. 

Sebaliknya, ketika anak tunarungu berkomunikasi dengan sesama anak 

tunarungu mereka cenderung menggunakan bahasa isyarat secara cepat dan 

berkomunikasi lebih intens (cerewet) dibandingkan orang normal.  

4. Kegiatan pembelajaran anak tunarungu menggunakan bantuan beberapa 

metode meliputi, metode ceramah, metode demonstrasi, metode observasi 

dan metode parsipatori. 
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5. Berdasarkan hubungan antara kegiatan komunikasi yang dilakukan oleh 

anak tunarungu di SLB N Jenangan, maka dapat dikemukakan dua bentuk 

komunikasi, yaitu komunikasi anak tunarungu dengan anak tunarungu, anak 

tunarungu dengan orang normal/guru. 

B. Saran 

Dikarenakan penelitian ini merupakan yang pertama kali dilakukan. 

Maka peneliti menyadari masih banyak kekurangan dalam berbahasa dan 

penggambaran komunikasi anak tunarungu secara detail. Peneliti berharap di 

masa yang akan datang, akan ada penyempurnaan dari penelitian saat ini, 

diantaranya : 

1. Penelitian yang komperhensif mengenai bahasa isyarat yang hidup secara 

alami di kalangan anak tunarungu terkhusus di SLB N Jenangan. Hal 

tersebut diperlukan sebagai salah satu upaya memperluas jaringan 

komunikasi yang dimiliki maupun dilakukan oleh anak tunarungu. 

2. Penelitian lebih lanjut mengenai komunikasi anak tunarungu dari sudut 

pandang yang lain. Hal ini penting untuk tercapainya pengertian bersama 

dalam masyarakat mengenai komunikasi anak tunarungu. Sehingga 

diharapkan dengan adanya pemahaman mengenai komunikasi bahasa 

isyarat yang digunakan oleh anak tunarungu ini, istilah misscommunicstion 

tidak akan pernah terjadi lagi. 

3. Penelitian lebih lanjut mengenai kebudayaan yang hidup dan berkembang 

dalam  komunikasi anak tunarungu. mengingat kebudayaan adalah salah 

satu aspek terpenting dalam etnografi komunikasi.  
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