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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Hakekat manusia sebagai makhluk sosial dalam kenyataannya 

menunjukkan bahwa manusia ingin selalu berhubungan dan memerlukan adanya 

komunikasi dengan sesamanya atau orang lain dalam lingkungannya, bahkan 

ingin mengetahui apa yang terjadi dalam dirinya. Rasa ingin tahu ini memaksa 

manusia perlu berkomunikasi. 

Dalam hidup bermasyarakat, orang yang tidak pernah berkomunikasi 

dengan orang lain niscaya akan terisolasi dari masyarakatnya. Oleh sebab itu 

Secara luas komunikasi adalah setiap bentuk tingkah laku seseorang baik verbal 

maupun  nonverbal yang ditanggapi oleh orang lain. Komunikasi mencakup 

pengertian yang lebih luas dari sekadar anwawancara. Setiap bentuk tingkah laku 

mengungkapkan pesan tertentu, sehingga juga merupakan sebentuk komunikasi 

dalam Supratiknya (Johnson, 1981:30) 

Secara sempit komunikasi diartikan sebagai pesan yang dikirimkan 

seseorang kepada satu atau lebih penerima dengan maksud sadar untuk 

mempengaruhi tingkah laku si penerima. Dalam setiap bentuk komunikasi 

setidaknya dua orang saling mengirimkan lambang-lambang yang memiliki 

makna tertentu. Lambang-lambang tersebut bisa bersifat verbal berupa kata-kata, 

atau bersifat nonverbal berupa ekspresi atau ungkapan tertentu dan gerak tubuh 

Supratiknya (Johnson, 1981:30) 
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Komunikasi ini dapat dibedakan menjadi dua yakni komunikasi secara 

verbal dan non verbal. Komunikasi verbal adalah bentuk komunikasi yang 

dinyatakan dengan kata-kata , baik secara singkat maupun panjang lebar. 

Kemudian komunikasi nonverbal adalah bentuk komunikasi yang dinyatakan 

bukan dengan kata-kata melainkan menggunakan semacam gerakan dari anggota 

badan yang mengandung makna ( Onong Effendy, 2011: 14) 

Sehubungan dengan hal tersebut, orang tua dituntut untuk memilih cara 

berkomunikasi yang benar kepada anaknya yang tunarungu. Adanya komunikasi 

verbal maupun non verbal ini, maka orang tua telah menunjukkan perilaku 

komunikasi positif dan negatif pada anak. Komunikasi satu arah dianggap baik 

dalam mendidik anak, dimana anak harus selalu mengikuti apa kata orang tua, 

tidak membantah, dan tidak perlu memberikan alasan ketika dianggap salah oleh 

orang tua. Selain itu, komunikasi negatif orang tua ini akan menimbulkan 

pengaruh negatif pula terhadap anak. Orang tua seharusnya menyadari akan 

pengaruhadanya komunikasi yang dijalankan dengan konsep diri anak yang 

terbentuk di kemudian hari 

 Serta proses interaksi yang terjadi tak lepas dari kelompok terkecil yakni 

keluarga. Dan keluarga juga tidak lepas dari adanya komunikasi yang 

berpengaruh pada sistem interaksi yang ada di sekitarnya yang berlangsung 

secara bersamaan serta keluarga merupakan bagian integral dari masyarakat luas. 

Tipe keluarga yang memberikan dasar kepuasan di dalamnya,merupakan sesuatu 

yang diinginkan dalam mencapai keharmonisan serta dapat mewujudkan bentuk 

hubungan komunikasi dalam keluarga, baik sebagai orang tua maupun anak. Dan 
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komunikasi yang terjalin di dalam keluarga baik berupa komunikasi verbal 

maupun verbal dalam hubungan yang erat dengan kelompok kerabat merek, 

karena didalam keluarga memiliki karakteristik masing-masing dalam melakukan 

komunikasi. Pendapat Borgen dan Locke: 

“keluarga merupakan kesatuan dari orang-orang yang berinteraksi dan 

berkomunikasi yang menciptakan peranan-peranan social bagi si suami dan 

istri, ayah dan ibu, putra dan putri, saudara laki-laki dan perempuan”.                                                                                                                                                    

(H. Khairudin. H.SS, 1997:7) 

 

Anak berkebutuhan khusus tunarungu mengalami hambatan dalam proses 

bicara dan bahasanya yang disebabkan oleh kelainan pendengarannya. Sebagai 

akibat dari terhambatnya perkembangan bicara dan bahasanya, anak tunarungu 

akan mengalami kelambatan dan kesulitan dalam hal-hal yang berhubungan 

dengan komunikasi. 

Hambatan utama dari tunarungu dalam proses komunikasi adalah karena 

miskin kosa kata dan tidak lancar dalam proses bicara. Hal ini disebabkan oleh 

alat-alat yang penting untuk memahami bahasa, yaitu indra pendengarannya tidak 

berfungsi sebagaimana mestinya. Dengan keadaan tersebut menyebabkan anak 

tunarungu mengalami kesulitan dalam proses penyesuaian diri dengan 

lingkungannya, seperti dikemukakan Toto Bintoro dalam Meadow, (1976); 

Myklebust (1953). 

Masalah terbesar yang diakibatkan oleh hilang atau kurangnya 

pendengaran adalah terhambatnya komunikasi dengan lingkungan. Jika seseorang 

menderita ketunarunguan sejak lahir, ia tidak akan mengembangkan kemampuan 

berbahasa secara spontan, sehingga dalam usaha untuk bermasyarakat akan 

timbul berbagai permasalahan dalam aspek sosial, emosional, dan mental. 
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Secara historis anak tunarungu mengalami kesulitan dalam berbahasa, 

sehingga tidak jarang dijuluki “tuli dan bisu”, yaitu mereka yang tidak bisa 

mendengar dan berbicara. Sulit dipahaminya wicara pada anak tunarungu 

merupakan hasil dari beberapa faktor, yaitu karena masalah dalam menghasilkan 

suara, kualitas suara yang buruk, ketidak mampuan membedakan nada dan juga 

masalah yang berkaitan dengan struktur bahasa. (Mangunsong, 2009 : 92) 

Hal ini dimungkinkan kurangnya kesadaran dan kurangnya pengetahuan 

orang tua tentang kehadiran anaknya yang dianggap istimewa. Akhirnya 

terjadilah variasi perhatian orang tua terhadap perilaku komunikasi kepada anak 

berkebutuhan khusus ini. Komunikasi antara orang tua dengan anak akan 

memunculkan suatu pengaruh bagi efektifitas komunikasi secara langsung 

maupun tidak langsung yang terjadi di keluarga. Dan salah satu kesibukan orang 

tua dan kurangnya waktu orang tua untuk anak-anak untuk berkomunikasi akan 

menjadikan anak bersikap pasif terhadap orang tua mereka. Yang sering menjadi 

pokok permasalahan yang timbul yakni kadang kala ada keluhan dari orang tua 

terhadap anak-anak mereka yang cenderung bersikap kurang memperdulikan 

setiap pembicaraan yang diberikan oleh orang tua, hal ini disebabkan pengaruh 

kesibukan orang tua untuk bekerja dan orang tua kurang bisa memberikan 

pengertian dan pemahaman pada waktu dan situasi yang tidak tepat, sebab orang 

tua merupakan tempat dan dasar tingkah laku anak tunarungu terhadap anak 

normal lain di lingkungan sekitarnya. 

Dua bentuk komunikasi inilah yang sering dilakukan oleh orang tua 

kepada anaknya. Bahkan komunikasi nonverbal lah yang menjadi lebih sering 
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dilakukan orang tua untuk melakukan komunikasi. Jika bahasa verbal dirasakan 

orang tua belum cukup membuat anak menjadi paham, maka orang tua akan 

melancarkan komunikasinya secara non verbal. Orang tua menganggap bahwa 

apa yang dilakukannya adalah sebagai bentuk dari pola mendidik anak agar bisa 

berkomunikasi secara baik. Jika anak mampu berkomunikasi  secara baik maka 

anak harus memperhatikan etika berkomunikasi yang baik pula terutama  kepada 

orang tua. Dalam hal ini orang tua sering tidak menyesuaikan cara mendidik 

dengan karakteristik masing-masing anak yang dihadapi. Jika dalam satu rumah 

terdapat salah satu anak yang dianggapnya khusus (tunarungu) maka kesemuanya 

harus mau mengikuti apa yang orang tua inginkan dan tidak melihat perbedaan 

yang ada dari masing-masing anak sehingga pola pendidikan dan cara 

berkomunikasi yang diberikan orang tua sama, meskipun salah satu dari anak 

mereka yang berkebutuhan khusus. Apa yang dikatakan orang tua terhadap anak 

terkadang tidak disadari sebagai tindakan yang menyakiti perasaan anak. 

Anak-anak berkebutuhan khusus (tunarungu) ini banyak mengalami 

kesulitan dalam melakukan komunikasi. Sumber utama dari adanya kesulitan, 

kecemasan, kurangnya kepercayaan diri, dan sifat rendah diri ini adalah karena 

adanya konsep diri yang negatif. Konsep diri adalah gambaran yang dimiliki 

orang tentang dirinya. Williarn D. Brooks mendefinisikan konsep diri sebagai 

sebagai “thse physical, social, anda psychological perceptions of ourselves that 

we have derived from experiences and our interaction with others” (1974: 40). 

Jadi, konsep diri meliputi apa yang kita pikirkan dan apa yang kita rasakan 

tentang diri kita. Oleh karena itu, Anita Taylor et al.mendefinisikan konsep diri 
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sebagai “all you think and feel about you, the entire complex of beliefs and 

attitudes you hold about yourself” (1977: 98). 

Angkie Yudistia merupakan salah satu  dari sekian banyak anak 

penyandang tunarungu yang memiliki prtestasi yang luar biasa. Wanita ini 

memulai kariernya menjadi founder dan CEO (Chief Executive Officer) Thisable 

Enterprise. Perusahaan yang didirikan bersama rekannya itu fokus pada misi 

sosial, khususnya membantu orang yang memiliki keterbatasan fisik alias difable 

(Different Ability People). Angkie mulai terlibat dengan kegiatan sosial saat 

bergabung dengan Yayasan Tunarungu Sehijara pada 2009. Sejak saat itu hingga 

kini, ia pun kerap jadi pembicara dan menjadi delegasi Indonesia di berbagai 

kegiatan Internasional di manca negara yang berkaitan dengan kaum difable. 

Kepedulian pemilik tinggi 170cm dan berat 53kg itu pun terus berlanjut dengan 

meluncurkan buku berjudul 'Invaluable Experience to Pursue Dream' (Perempuan 

Tuna Rungu Menembus Batas) akhir 2011 lalu. Pengalaman hidup dan 

pemikirannya dituangkan lewat karyanya itu. Lewat buku tersebut, Angkie 

mengaku ingin memotivasi para penyandang difable agar bangkit dan melawan 

keterbatasan fisik mereka. Ia pun berharap buku itu menyadarkan setiap orang 

agar jangan mendiskriminasi orang sepertinya. 

Adanya bukti nyata dari penyandang tunarungu yang memiliki prestasi 

inilah, diharapkan anak-anak tunarungu lainnya memiliki harapan dan kemajuan 

yang bersifat positif melalui prestasi yang bisa membanggakan dirinya sendiri 

dan orang tua. Sehingga anak yang memiliki keterbatasan fisik ini memiliki peran 

yang sama dilingkungan dimana dia berada. 
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Dengan demikian, dapat dikatakan sukses dalam berkomunikasi apabila 

komunikator dan komunikan berpartisipasi melalui pengiriman pesan verbal 

maupun nonverbal yang selalu ditandai umpan balik sehingga berpengaruh besar 

pada pola komunikasi interpersonal (Alo Liliweri, 1991: 35) 

 Persepsi tentang diri ini boleh bersifat psikologi, sosial, dan fisis. konsep 

diri ini yang kemudian akan menentukan bagaimana kepercayaan diri seseorang. 

Jika orang lain menganggap baik pada diri kita maka diri sendiri pun akan 

menganggap baik. Begitu pula jika orang tua menganggap anaknya sebagai anak 

yang pandai, penurut, dan tidak membantah maka anak akan menganggap 

demikian terhadap diri sendiri. Berbeda ketika orang tua telah menobatkan anak 

sebagai anak nakal dan bodoh, maka anak akan merasa bahwa dirinya benar-

benar bodoh dan selalu menyusahkan orang tua. 

Dalam penelitian ini, peneliti memilih Desa Suruh Kalang Rt 03 Rw 06 

Jaten Kabupaten Karanganyar, karena di desa ini peneliti melihat fenomena 

bagaimana komunikasi orang tua yang dilakukan terhadap anak khususnya anak 

tunarungu. Karena bagi sebagian orangtua belum memahami bagaimana cara 

berkomunikasi yang baik kepada anak-anak mereka yang mengalami 

keterbatasan fisik. Menurut pengamatan peneliti, kebanyakan dari mereka para 

orangtua memperlakukan anak tunarungu sama porsinya dengan anak-anak 

normal lainnya, bagi mereka tidak ada perbedaan cara berbicara, 

komunikasi,yang membedakan antara anak yang tunarungu dengan anak normal. 

Sehingga cara komunikasi yang mereka lakukan dianggap sama, meskipun ada 

sedikit menggunakan bahasa isyarat agar si anak tunarungu ini tidak mengalami 
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kesenjangan diri didalam keluarganya. Beberapa dari orang tua yang dijumpai 

pun mereka tidak menyesal atas apa yang ditimpa oleh anak-anaknya, mereka 

menerima dengan segala keterbatasan yang mereka miliki sebagai semangat 

untuk memberikan motivasi yang positif.  

Kepercayaan diri anak tunarungu sangat ditentukan oleh bagaimana orang 

tua menunjukkan perilaku komunikasinya. Orang tua yang bersahabat, dan dekat 

dengan anak-anak yang berkebutuhan khusus ini akan menimbulkan feedback 

yang baik pula dari anak-anaknya. Sikap anak pun mungkin berbeda ketika 

berada di dalam rumah atau ketika berada di luar rumah ketika bergabung dan 

berinteraksi dengan orang lain. Apa yang dilihat dan diterima oleh anak ketika 

berkomunikasi dengan orang tua akan dibawa dalam sikap keseharian mereka.  

 

B. Rumusan Masalah 

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:Bagaimana perilaku 

komunikasi orang tua sebagai pembentuk konsep diri anak berkebutuhan khusus? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perilaku komunikasi orang tua 

sebagai pembentuk konsep diri anak berkebutuhan khusus. 

 

D. Manfaat Penelitian 

1. Secara Akademis memberikan pengetahuan bagaimana perilaku komunikasi 

orang tua sebagai pembentuk konsep diri anak berkebutuhan khusus 
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2. Secara Praktis diharapkan penulis dapat memberikan manfaat kepada dosen, 

mahasiswa, akademis serta masyarakat pada umumnya. 

 

E. Penelitian Terdahulu 

Adapun penelitian terdahulu tentang Komunikasi yang dilakukan oleh 

Orang tua terhadap anak dalam bentuk skripsi dengan judul “Komunikasi 

keluarga, interaksi sosial dan kenakalan remaja (studi tentang pengaruh  

kedekatan komunikasi dalam keluarga, interaksi sosial terhadap kenakalan 

remaja pada siswa SMK Muhammadiyah Sukoharjo) yang disusun oleh Marrise 

Noor Assari  D.1207543 FISIP tahun 2009 jurusan Ilmu Komunikasi. Dalam 

penelitian tersebut dikatakan bahwa kedekatan komunikasi dalam keluarga 

mempengaruhi interaksi sosial, artinya semakin dekat komunikasi yang terjadi 

pada suatu keluarga, maka intensitas interaksi dengan lingkungan sosialnya akan 

semakin berkurang, karena responden merasa ada kehangatan dilingkungan 

keluarganya dan keberadaan responden sangat diperhatikan oleh orangtuanya. 

Sebaliknya , jika idak terjadi kedekatan komunikasi di dalam keluarga, maka 

responden akan cenderung mencari jati dirinya di lingkungan sosialnya dengan 

mengembangkan berperilaku agar mendapatkan perhatian dan simpati dari 

lingkungan sosial. 

Dan penelitian lainnya Oleh Dian Putri Ningrum (2007) Fakultas 

Psikologi UNNES dalam bentuk skripsi melakukan penelitian yang berjudul 

“Pengaruh Penerimaan Orang Tua Terhadap Penyesuaian Diri Anak Tunarungu 

Di Sekolah”  memberikan kesimpulan bahwa penerimaan orang tua terhadap 

anak tunarungu tergolong dalam kategori tinggi dengan mean sebesar 78,6413, 
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hal ini dapat diketahui 70% penerimaan orangtua terhadap anak tunarungu 

tergolong dalam kategori tinggi, 20% tergolong sangat tinggi dan 10% tergolong 

dalam kategori sedang. 

 

F. Tinjauan Pustaka 

1. Perilaku Komunikasi 

Perilaku komunikasi dapat diartikan sebagai alat yang dimiliki 

bersama untuk mengungkapkan gagasan dan perasaan yang kita rasakan 

kepada lawan bicara, sehingga orang lain mengetahuinya dengan benar 

(Rakhmat, 2011: 265). Dalam perilaku komunikasi yang memusat, setiap 

pelaku berusaha menafsirkan dan memahami informasi yang diterimanya 

dengan sebaik-baiknya. Dengan demikian pelaku komunikasi dapat memberi 

reaksi atau menyampaikan hasil pikirannya dengan baik kepada orang lain. 

Sehingga perilaku komunikasi memberi tekanan pada rangsangan (stimuli) 

yang dibuat oleh sumber dan reaksi (response) yang diberikan oleh penerima 

( Hafied Cangara, 2002: 50). Hal inilah yang dilakukan oleh beberapa orang 

tua dalam melakukan komunikasi terhadap anak-anak mereka yang 

tunarungu. Dapat dilihat pendapat  George Miller (1974: 4) menuliskan 

bahwa: 

Kini ada seperangkat perilaku yang dapat mengendalikan pikiran dan 

tindakan oranglain secara perkasa. Tekhnik pengendalian ini dapat 

menyebabkan anda melakukan sesuatu yang tidak terbayangkan. 

Anda tidak dapat melakukannya tanpa adanya tekhnik itu. Tekhnik itu 

dapat mengubah pendapat dan keyakinan, dapat digunakan untuk 

menipu anda, dapat membuat anda gembira dan sedih, dapat 

memasukkan gagasan-gagasan baru dalam kepala anda, dapat 

membuat anda menginginkan sesuatu yang tidak anda miliki. Anda 

pun bahkan dapat menggunakannya untuk mengendalikan diri anda 
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sendiri. Tekhnik ini adalah alat yang luar biasa perkasanya untuk daat 

digunakan untuk apa saja. (Rakhmat, 2011:264) 

 

Perilaku yang dapat digunakan untuk mengendalikan perilaku orang 

lain inilah yang disebut sebagai bahasa. Bahasa merupakan instrumen pikiran 

yang cukup berharga, bahasa dapat bersifat verbal dan nonverbal (Tubbs & 

Moss, 1996:88). Bahasa nonverbal biasa digunakan untuk menegaskan 

bahasa verbal ketika berkomunikasi. Terdapat masing-masing definisi yang 

membedakan antara komunikasi yang bersifat verbal dan non verbal.  

Penjelasannya sebagai berikut: 

a. Komunikasi Verbal 

Komunikasi Verbal adalah komunikasi yang menggunakan kata-

kata secara lisan dengan secara sadar dilakukan oleh manusia untuk 

berhubungan dengan manusia lain. Dasar komunikasi verbal adalah 

interaksi antara manusia. Dan menjadi salah satu cara bagi manusia 

berkomunikasi secara lisan atau bertatapan dengan manusia lain, sebagai 

sarana utama menyatukan pikiran, perasaan dan maksud kita.(Dedy 

Mulyana, 2011: ) bahasa verbal menggunakan kata-kata yang 

mempresentasikan berbagai aspek realitas individual kita. Komunikasi 

bahasa yang dibayangkan sebagai kode, atau sistem simbol, yang 

digunakan untuk membentuk pesan verbal (DeVito, 2011:130). Pesan-

pesan verbal ini berupa rangkaian kata-kata yang dapat menjelaskan 

sesuatu dalam bentuk bahasa. Hocket (1997) mengungkapkan bahwa 

bahasa dapat didefinisikan sebagai sistem produktif yang dapat dialihkan 

dan terdiri dari simbol-simbol yang cepat lenyap (rapidly fading), 
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bermakna bebas (arbitary), serta dipancarkan secara kultural (DeVito. 

2011:130). 

Bahasa tidak hanya merupakan suatu sistem simbol, melainkan 

juga sebagai sebuah sistem makna. Pemberian atas makna ini terbentuk 

atas kerjasama dari sumber dan penerima, pembicara dan pendengar, 

maupun pembaca dan penulis. Terdapat dua tipe untuk makna, yaitu 

makna denotasi dan konotasi. Denotasi sebuah kata merupakan definisi 

yang obyektif atas sebuah kata, sedangkan konotasi merupakan sebuah 

makna subyektif ataupun makna emosionalnya. Makna denotasi bisanya 

akan lebih bersifat umum karena pengertiannya disepakati oleh sebagian 

besar orang, sedangkan makna konotasi lebih bersifat pribadi. 

Pakar semantik Hayakawa (1998), memperkenalkan adanya istilah 

Snarl words (kata geram) dan Purr Words (kata dengung) untuk lebih 

menjelaskan perbedaan antara denotasi dan konotasi (DeVito,2011: 137). 

Kata-kata geram yang dimaksud merupakan kata-kata yang sangat 

bermakna negatif. Misalnya, “ia goblok”, ”dia dungu”, “dia pecundang”, 

dan sebagainya. Untuk kata-kata-kata dengung merupakan kata-kata yang 

bermakna sangat positif. Misalnya, “dia adalah pria impianku”, :dia 

sangat cantik”, “dia benar-benar sempurna”, dan sebagainya. Dari dua 

bentuk kata ini, keduanya merupakan bagian makna konotasi karena 

menguraikan perasaan dari sumber pesan meskipun terkadang juga 

memiliki makna denotasi. Brooks dan Emmert (1997: 109-110) 

memperluas makna snarl words dan purr words ini. Mereka menyebutkan 
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adanya kata-kata yang dianggap negatif maupun positif oleh komunikate 

tanpa kita sadari (Rakhmat, 2011: 275). Jika kata yang digunakan 

dianggap negatif, maka akan timbul reaksi permusuhan sebagaimana 

pengguna kata geram. 

Setiap orang akan memberikan makna terhadap kata-kata secara 

berbeda sesuai dengan pengalamannya. Komunikasi akan berjalan 

menjadi lancar ketika masing-masing orang yang berkomunikasi memiliki 

kesamaan pengalaman. Kesamaan pengalaman ataupun kesamaan 

strukstur kognitif ini disebut juga dengan isomorfisme. Isomorfisme ini 

tidak ada yang bersifat total atau kesamaan yang total. Setiap orang akan 

menyimpan makna perseorangan, seperti ketika berbicara mengenai 

makna konotasi, maka yang akan timbul adalah asosiasi emosional yang 

mempengaruhi kita. Antara “anak bodoh” dengan “anak yang lambat 

belajar” akan memberikan arti yang berbeda karena menunjukkan adanya 

makna konotasi negatif dan konotasi positif. 

b. Komunikasi Nonverbal 

Komunikasi nonverbal adalah pesan yang dikomunikasikan 

melalui gerakan tubuh, mata, ekspresi wajah, sosok tubuh, penggunaan 

jarak, kecepatan dan volume bicara, bahkan keheningan (DeVito, 

2011:193). Pesan nonverbal yang disampaikan disini dilakukan melalui 

gerakan-geakan seperti usapan, pelukan, gandengan, dan sebagainya. 
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Sedengkan menurut Dale G. Leathers terdapat enam alasan  yang 

menyebutkan pentingnya pesan nonverbal dalam komunikasi 

interpersonal (Rakhmat, 2011: 283), yaitu: 

1) Faktor-faktor nonverbal sangat menentukan makna dalam komunikasi 

interpersonal. 

Ketika kita melakukan pembicaraan atau berkomunikasi tatap muka, 

kita lebih banyak menyampaikan gagasan dan pikiran kita melalui 

pesan-pesan nonverbal. 

2) Perasaan dan emosi lebih cermat disampaikan lewat pesan nonverbal 

ketimbang pesan verbal. 

Hanya sedikit ungkapan kasih sayang yang dapat diungkapkan 

melalui bahasa verbal, karena akan lebih mudah untuk disampaikan 

secara nonverbal. 

3) Pesan nonverbal menyampaikan makna dan maksud yang relatif bebas 

dari penipuan, distorsi, dan kerancuan. Pesan-pesan nonverbal jarang 

dapat diatur oleh komunikator secara sadar. 

4) Pesan nonverbal mempunyai fungsi metakomunikatif yang sangat 

diperlukan untuk mencapai komunikasi yang berkualitas tinggi. 

Fungsi metakomunikatif adalah memberikan informasi tambahan 

yang memperjelas maksud dan makna pesan. 

5) Pesan nonverbal merupakan cara komunikasi yang lebih efisien 

dibandingkan pesan verbal. Diperlukan lebih banyak waktu untuk 

mengungkapkan pikiran kita secara verbal daripada nonverbal. 
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6) Pesan nonverbal merupakan sarana sugesti yang paling tepat. 

Sugesti disini dimaksudkan menyarankan sesuatu kepada orang lain 

secara implisit (tersirat). Sugesti ini paling efektif jika dilakukan 

dengan melalui pesan-pesan nonverbal. Kita dapat memuji orang 

secara verbal, tetapi mengujinya secara nonverbal.  

Pesan-pesan nonverbal dapat diklasifikasikan dalam beberapa 

jenis. Duncan menyebutkan terdapat enam jenis nonverbal (Rakhmat, 

2011:285), yaitu: 

a) Pesan kinesik, yaitu pesan yang menggunakan gerakan tubuh yang 

berarti. Terdiri dari tiga komponen utama: 

a.1. Pesan fasial, menggunakan air muka untuk menyampaikan 

makna tertentu. 

a.2. Pesan gestural, menunjukkan gerakan sebagian anggota badan 

seperti mata dan tangan untuk mengkomunikasikan berbagai makna, 

menurut galloway, pesan gestural digunakan untuk mengungkapkan, 

mendorong/ membatasi, menyesuaikan/ mempertentang, 

responsif/tak responsif, perasaan postif/negatif, memperhatikan/ tidak 

memperhatikan, melancarkan/ tidak resepif, menyetujui/ menolak. 

Pesan gestural yang negatif mengungkapkan sikap dingin, 

merendahkan, atau menolak. Pesan gestural yang tak responsif 

mengabaikan permintaan untuk bertindak. 

a.3. pesan postural, berkenaan dengan keseluruhan anggota badan, 

menurut Mehrabian menyebut tiga makan yang disampaikan postur: 
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immediacy (ungkapan kesukaan dan ketidaksukaan terhadap individu 

lain), power (kekuasaan), dan responsiveness (reaksi secara 

emosional pada lingkungan, secara posiitif dan negatif). 

b) Pesan Proksemik, disampaikan melalui pengaturan jarak dan ruang. 

Edward T. Hall menyebutkan empat jarak, yaitu jarak akrab, 

personal, sosial, dan publik. Pesan proksemik dapat mengungkapkan 

status sosial-ekonomi, keterbukaan, dan keakraban. 

c) Pesan Artifaktual, diungkapkan melalui penampilan; tubuh, pakaian, 

dan kosmetik. 

d) Pesan paralinguistik, merupakan pesan nonverbal yang berhubungan 

dengan cara mengungkapkan pesan verbal. Satu pesan yang sama 

dapat menyampaikan arti yang berbeda bila diucapkan dengan cara 

berbeda 

e) Pesan sentuhan, merupakan pesan nonverbal nonvisual dan nonvokal. 

Alat penerima sentuhan ini adalah kulit, yang mampu menerima dan 

membedakan berbagai emosi yang diampaikan orang melalui 

sentuhan. Perasaan yang dapat dikomunikasikan melalui sentuhan 

adalah: tanpa perhatian, kasih sayang, takut, marah, dan bercanda. 

f) Pesan penciuman, telah digunakan manusia untuk berkomunikasi 

secara sadar maupun tidak sadar. Kebanyakan adalah dilakukan 

dengan tidak sadar. 

Keterbatasan kita dalam mengungkapkan makna pesan dengan 

melalui komunikasi verbal menyebabkan komunikasi nonverbal menjadi 
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lebih efektif dilakukan dalam penyampaian pesan tertentu. Memahami pesan 

nonverbal menjadi lebih mudah jika dibandingkan dengan usaha untuk 

memahami pesan-pesan verbal. 

2. Pengertian Tunarungu 

Menurut Mangunsong (2009 : 81) tunarungu adalah mereka yanhg 

pendengarannya tidak berfungsi sehingga membutuhkan pelayanan 

pendidikan khusus. Bagi anak yang kurang pendengaran atau tipe gangguan 

pendengaran yang lebih ringan, dapat diatasi dengan alat bantu dengar. anak 

– anak ini bukan sasaran yang harus dihindari atau dikucilkan  dari 

lingkungan kehidupan baik didalam keluarga itu sendiri, lingkungan sekolah 

dan lingkungan masyarakat. Karena anak-anak tersebut masih bisa dibantu 

secara medis dan psikologik agar dapat melakukan wicara atau komunikasi 

dengan sesamanya. 

Moores (dalam Mangunsong, 2009 : 82) ketunarunguan adalah 

kondisi dimana individu tidak mampu mendengar dan hal ini tampak dalam 

wicara atau bunyi-bunyian lain, baik dalam derajat frekuensi dan intensitas. 

Hallan dan Kouffman (dalam Mangunsong, 2009 : 82) membedakan antara 

ketulian dan kesulitan pendengaran. Tuli adalah mereka yang 

ketidakmampuan pendengarannya menghambat keberhasilan memproses 

informasi bahasa melalui pendengaran, dengan maupun tanpa alat bantu 

dengar sedangkan kesulitan pendengaran adalah gangguan pendengaran baik 

yang permanen maupun berfluktuasi, yang mempengaruhi prestasi akademik 

anak, tetapi definisi ini tidak tergolong pada klasifikasi tuli. 
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Karakteristik ketunarunguan menurut Telford dan Sawray (dalam 

Mangunsong, 2009 : 85) tampak dari : 

a. Ketidakmampuan memusatkan perhatian yang sifatnya kronis 

b. Kegagalan berespon apabila diajak berbicara 

c. Terlambat berbicara atau melakukan kesalahan artikulasi 

d. Mengalami keterbelakangan di sekolah 

Somantri, (2006 : 94) menjabarkan penyebab ketunarunguan terdiri atas 

beberapa faktor, yaitu : 

(1) Pada saat sebelum dilahirkan 

a. Salah satu atau kedua orang tua anak menderita tuna rungu atau 

mempunyai gen sel pembawa sifat abnormal, dominant genes, 

recesive gen dan lain-lain. 

b. Sebab penyakit ; sewaktu ibu mengandung terserang penyakit, 

terutama penyakit-penyakit yang diderita pada saat kehamilan tri 

semester pertama, misal : rubella, moribili dan lain-lain. 

c. Sebab keracunan obat-obatan; pada saat kehailan, ibu meminum 

obat-obatan terlalu banyak, atau ibu seorang pecandu alkohol. 

(2) Pada saat kelahiran 

a. Pada saat melahirkan, ibu mengalami kesulitan sehingga 

persalinan dibantu dengan penyedotan (tang). 

b. Prematuritas, yakni bayi yang lahir sebelum waktunya. 

(3) Pada saat setelah kelahiran (post natal) 
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a. Ketulian yang terjadi karena infeksi, misalnya infeksi pada otak 

(meningitis) atau infeksi umum seperti difteri, dan morbili 

b. Pemakaian obat-obatan ototoksi pada anak-anak 

c. Sebab kecelakaan yang mengakibatkan kerusakan alat 

pendengaran bagian dalam, misalnya jatuh. 

Menurut Efendi (2006 : 59-60) tunarungu dikelompokkan menjadi 

beberapa macam antara lain: 

a. Anak tunarungu yang kehilangan pendengaran antara 20 – 30 Db (slight 

losses). Untuk kepentingan komunikasi pada anak tunarungu kelompok 

ini cukup hanya memerlukan latihan membaca bibir untuk pemahaman. 

b. Anak tunarungu yang kehilangan pendengaran antara 30 – 40 Db (mild 

losses). Kebutuhan layanan untuk anak tunarungu kelompok ini yaitu 

membaca bibir, latihan pendengaran, latihan bicara artikulasi, serta 

latihan kosakata. 

c. Anak tunarungu yang kehilangan pendengarannya anatara 40 – 60dB 

(moderet losses). Kebutuhanlayanan komunikasi untuk kelompok anak 

tunarungu ini meliputi artikulasi, latihan membaca bibir, latihan kosakata, 

serta perlu menggunakan alat bantu dengar untuk membantu ketajaman 

pendengaran. 

d. Anak tunarungu yang kehilangan pendengaran antara 60 -75dB 

(severelosses). Kebutuhan komunikasi kelompok anak tunarungu ini perlu 

latihan pendengaran intensif, membaca bibir, dan latihan pembentukan 

kosakata. 
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e. Anak tunarungu yang kehilangan pendengaran antara 75 dB keatas 

(profoundly losses). Kebutuhan layanan pendidikan anak tunarungu 

kelompok ini meliputi membaca bibir, latihan mendengar untuk 

kesadaran, latihan membentuk dan membaca ujaran dengan menggunakan 

pengajaran khusus, seperti tactile kinesthetic, visualisasi yang dibantu 

dengan segenap kemampuan indranya yang tersisa. 

a. Penyebab Tunarungu 

Berdasarkan saat terjadinya ketunarunguan dapat terjadi pada saat 

sebelum lahir (prenatal), saat dilahirkan/kelahiran (natal), dan sesudah 

dilahirkan (post natal).Banyak juga para ahli yang mengungkap tentang 

penyebab ketunarunguan dengan sudut pandang yang berbeda (Henudin, 

2013:63). 

Berikut ini faktor-faktor penyebab ketunarunguan dikelompokkan 

sebagai berikut: 

1) Faktor dari dalam diri anak 

Adabeberapahalyangbisamenyebabkanketunarunguan yang berasal 

dari dalam diri anak antara lain: 

a) Faktor keturunan dari salah satu atau kedua orang tua anak 

tersebut yang mengalami ketunarunguan. Banyak kondisi genetik 

yang berbeda yang dapat menyebabkan ketunarunguan. Transmisi 

yang disebabkan gen yang dominan resesif dan berhubungan 

dengan jenis kelamin. 
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b) Ibu yang sedang mengandung menderita penyakit Campak Jerman 

(Rubella) pada masa kandungan tiga bulan pertama, akan 

berpengaruh buruk pada janin. Hardy (1968), dalam Permanarian 

Somad dan Tati Hernawati (1996:33), melaporkan 199 anakyang 

ibunya terkena virus Rubella ketika mengandung anaknya selama 

masa tahun 1964 sampai 1965, 50 % dari anak-anak tersebut 

mengalami kelainan pendengaran. Rubella yang diderita ibu saat 

hamil merupakan faktor penyebab yang paling umum dikenal 

sebagai penyebab ketunarunguan. 

c) Ibu yang sedang hamil mengalami keracunan darah (Toxaminia). 

Hal ini bisa menyebabkan kerusakan pada plasenta yang 

mempengaruhi pertumbuhan janin. Jika hal tersebut menyerang 

syaraf atau alatalat pendengaran, maka anak tersebut akan 

dilahirkan dalam keadaan tunarungu. 

2) Faktor dari luar diri anak 

a) Anak mengalami infeksi pada saat dilahirkan. 

Contoh dari anak yang terkena infeksi adalah anak yang terserang 

Herves Implex, jika infeksi ini menyerang alat kelamin ibu, dapat 

menular pada anak pada saat dilahirkan. Demikian juga dengan 

penyakit kelamin yang lain, dapat ditularkan melalui terusan jika 

virusnya masih dalam keadaan aktif. Penyakit-penyakit yang 

ditularkan oleh ibu kepada anaknya yang dilahirkan, dapat 

menimbulkan infeksi yang dapat menyebabkan kerusakan pada 
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alat-alat atau syaraf pendengaran sehingga menimbulkan 

ketunarunguan. 

b) Meninghitis atau Radang Selaput Otak 

Hasil dari penelitian dari Vermon (1968), Ries (1973), Trybus 

(1985), Permanarian Somad dan Tati Hernawati (1996:34), 

melaporkan bahwa ketunarunguan yang disebabkan meninghitis 

masingmasing Vermon sebanyak 8,1 %, Ries sebanyak 4,9 %, dan 

Trybus sebanyak 7,3 %. 

c) Otitis Media atau Radang Telinga Bagian tengah. 

Otitis media adalah radang pada telinga bagian tengah, sehingga 

menimbulkan nanah yang mengumpul dan mengganggu hantaran 

bunyi.Jika kondisi tersebut sudah kronis dan tidak segera diobati, 

dapat mengakibatkan kehilangan pendengaran yang tergolong 

ringan sampai sedang.Otitis Media adalah salah satu penyakit 

yang sering terjadi pada masa anak-anak sebelum usia mencapai 6 

tahun. Oleh sebab itu anakanak secara berkala harus mendapat 

pemeriksaan dan pengobatan yang teliti sebelum memasuki 

sekolah, karena dimungkinkan menderita otitis media yang dapat 

menyebabkan ketunarunguan.Ketunarunguan yang disebabkan 

otitis media adalah tunarungu tipe konduktif.Otitis media biasanya 

terjadi karena penyakit pernafasan yang berat sehingga dapat 

menyebabkan hilangnya pendengaran.Otitis media juga dapat 

ditimbulkan karena infeksi pernafasan dari pilek, dan penyakit 
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campak. 

d) Penyakit lain atau kecelakaan yang dapat mengakibatkan 

kerusakan alat-alat pendengaran bagian tengah dan dalam.  

Menarik kesimpulan, dan meramalkan kejadian. Aspekyang 

bersumber dari penglihatan, dan yang berupa motorik tidak banyak 

mengalami hambatan, bahkan dapat berkembang dengan 

cepat(Haenudin,2013: 66). 

 

3. Ejaan Jari 

Salah satu komponen atau unsur yang menunjang terhadap bahasa 

isyarat adalah ejaan jari atau disebut juga abjad jari. Ada beberapa hal yang 

perlu diketahui dalam ejaan atau abjad jari ini, antara lain (Haenudin, 2013: 

150): 

a. Jenis Ejaan 

Ejaan jari secara garis besar dapat dikelompokkan menjadi tiga jenis 

yaitu: 

1) Ejaan jari dengan satu tangan (onehanded) 

2) Ejaan jari dengan kedua tangan (twohanded) 

3) Ejaan jari campuran yang menggunakan satu dan duatangan 

Sistem ejaan jari dengan menggunakan satu tangan digunakan 

oleh pengikut de'L Epee, yaitu Sicard di Perancis. Sistem ejaan jari 

dengan satu tangan diAmerika dikembangkan oleh Thomas Hopkin 

Gallaude, 
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dan secara resmi dinamakan American Manual Alphabet.Sistem ejaan jari 

campuran yang menggunakansatu atau dua tangan digunakan di Itali dan 

Yugoslavia.Tahun 1963 dalam suatu kongres internasional 

yangdiselenggarakan di Stockholm (swedia) diputuskanuntuk 

menggunakan system ejaan jari yang bersifatinternasional. Dalam putusan 

tersebut ada beberapapengecualian untuk huruf "I" bagi beberapa negara 

diEropa karena berkaitan dengan masalah sosial kultural (Haenudin, 

2013: 151) 

b. Implikasi Ejaan Jari dalam Pendidikan. 

Dalam pelaksanaannya, penerapan sistem ejaan jariantara lambang 

manual dengan lambang tulisnya terdapatsuatu hubungan sehingga terjadi 

pula hubungan kata demikata dengan kegiatan membaca dan 

menulis.Sistem ejaan jari meliputi kegiatan ekspresif atauungkapan pesan, 

maupun kegiatan reseptif atau menerimapesan dari orang lain melalui 

"membaca" ejaan jari. Di bawahini akan dibahas beberapa masalah dan 

implikasi sistemejaan jari. 

1) Sistem ejaan jari sebagai media komunikasi. 

Menurut para ahli bahwa ejaan jari merupakan bentuk alihan 

dari bahasa tulisan, dan bahasa tulis merupakan suatu kode atau 

media pada tingkat kedua setelah bahasa lisan sebagai media 

pertama.Ejaan jari dapat dipandang sebagai media tingkat ketiga 

setelah bahasa tulisan dikuasai. Jadi dalam hal ini sistem ejaan jari 

merupakan media komunikasi dan bukan hanya sebagai kode untuk 
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suatu bahasa (Haenudin, 2013: 152) 

2) Sistem ejaan jari sebagai media penguasaan bahasa. 

Ejaan jari berfungsi sebagai penunjang dalam penguasaan dan 

perkembangan bahasa anak tunarungu, atau dengan kata lain sebagai 

pengganti yang bersifat visual karena pendengarannya mengalami 

kelainan. Ejaan jari juga merupakan pelengkap dalam kemampuan 

membaca ujaran.Dalam metode Rochester dianjurkan bahwa 

penggunaan ejaan jari baru digunakan setelah anak tunarungu 

mencapai taraf penguasaan bahasa dan membaca ujaran tertentu. Lain 

halnya dengan anjuran dari Denton dalam Komunikasi Total 

(Komtal) 1970, dalam Permanarian Somad dan Tati Hernawati 

(1996:161) mengatakan bahwa untuk anak tunarungu kurang tepat 

menggunakan ejaan jari pada usia pra sekolah, sebelum mereka 

mencapai kematangan tertentu dan memiliki dasar penguasaan bahasa 

berupa kecakapan membaca dan menulis. Penyelidikan lain dari 

Hofsteater (1959), dalam Permanarian Somad dan Tati Hernawati ( 

1996:161) mengungkapkan bahwa bayi tunarungu mampu mengenal 

kata-kata dalam ejaan jari secara global. Beberapa ahli juga 

mengemukakan anak akan menguasai terlebih dahulu kecakapan 

dalam menerima atau membaca ejaan jari sebelum mengungkapkan 

diri melalui ejaan jari (Haenudin, 2013: 152) 
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c. Ejaan jari berfungsi untuk menunjang perkembangankemampuan 

membaca dan menulis. 

Menurut para ahli bahwa bila seorang anak tunarungu telah 

menguasai ejaan jari maka kemampuan tersebut akan turut menunjang 

kemampuan dalam membaca dan menulis (Haenudin, 2013: 150). 

Bila sistem tersebut akan mempermudah penanaman istilahistilah 

baru.Dalam penerapan sistem isyarat bahasa Indonesia yang baku, ejaan 

jari merupakan pelengkap untuk mengisyaratkan kata-kata yang belum 

ada atau tidak bisa diisyaratkan, misalnya untuk nama pulau, nama orang, 

dan kata-kata lain yang belum ada isyarat bakunya (Haenudin, 2013: 

152). 
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4. Pengungkapan Diri ( Self Disclosure) 

Pengungkapan diri atau self disclosure adalah mengungkapkan aksi 

atau tanggapan kita terhadap situasi yang sedang kita hadapi serta 

memberikan informasi tentang masa lalu yang relan atau yang berguna untuk 

memahami tanggap kita di masa kini tersebut. Tanggapan terhadap orang lain 

atau terhadap kejadian tertentu lebih melibatkan perasaan. Membuka diri 

berarti membagikan kepada orang lain perasaan kita terhadap sesuatu yang 

telah dikatakan atau dilakukannya, atau perasaan kita terhadap kejadian-

kejadian yang baru saja kita saksikan (Johnson, 1981 dalam Supratiknya 

1995: 14). 

Membuka diri tidak sama dengan mengungkapkan detail-detail intim 

dari masa lalu kita. Mengungkapkan hal-hal yang sangat pribadi di masa lalu 

dapat menimbulkan perasaan intim untuk sesaat. Hubungan sejati terbina 

dengan mengungkapkan reaksi-reaksi kita terhadap aneka kejadian yang kita 

alami bersama atau terhadap apa yang dikatakan atau dilakukan oleh lawan 

komunikasi kita. Orang lain mengenal diri kita tidak dengan menyelidiki 

masa lalu kita, melainkan dengan mengetahui cara kita bereaksi. Masa lalu 

harusnya berguna sejauh mampu menjelaskan perilaku kita di masa kini. 

Menurut Johnson 1981 dalam Supratiknya 1995: 14, pembukaan diri 

memiliki dua sisi, yaitu bersikap terbuka kepada yang lain dan bersikap 

terbuka bagi yang lain dan bersikap terbuka bagi yang lain. Kedua proses 

dapat  berlangsung secara serentak itu apabila terjadi pada kedua belah pihak 
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akan membuahkan relasi yang terbuka antara kita dan orang lain, 

sebagaimana tampak dalam skema berikut: 

Menurut Johnson 1981 dalam Supratiknya, 1995:15-16 beberapa 

manfaat dan dampak pembukaan diri terhadap hubungan antar pribadi adalah 

sebagai berikut: 

Pertama, pembukaan diri merupakan dasr bagi hubungan yang sehat 

antara dua orang. 

Kedua, semakin kita bersikap terbuka kepada orang lain, semakin 

orang lain tersebut akan menyukai diri kita. Akibatnya, ia akan semakin 

membuka diri kepada kita. 

Ketiga, orang yang rela membuka diri kepada orang lain terbukti 

cenderung memiliki sifat-sifat sebagai berikut: kompeten, terbuka, ektrover, 

fleksibel, adaptif, dan inteligen, yaitu sebagian  dari ciri-ciri orang yang 

masak dan bahagia. 

Keempat, membuka diri kepada orang lain merupakan dan relasi yang 

memungkinkan komunikasi intim baik dengan diri kita sendiri maupun 

dengan orang lain. 

Kelima, membuka diri berarti bersikap realistik. Maka pembukaan 

kita kita haruslah jujur dan tulus dan autentik. 

Bila mengungkapkan informasi dari daerah tertutup (hidden self) kita, 

kita melakukan pengungkapan diri.Dalam bagian ini kita mengamati 

sejumlah aspek pengungkapan diri (self disclosure).Hakekatnya faktor-faktor 
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yang mempengaruhinya, penghindarannya, manfaat atau kegunaannya dan 

kemungkinan bahayanya. 

Pengungkapan diri adalah jenis komunikasi dimana kita 

mengungkapkan informasi tentang diri kita sendiri yang biasanya kita 

sembunyikan.Catatan khusus perlu diberikan mengenai beberapa aspek dari 

definisi elementer ini (Joseph Devito, 2011: 70-73). 

Pengungkapan diri melibatkan sedikitnya satu orang lain. Agar 

pengungkapan diri terjadi, tindak komunikasi harus melibatkan sedikitnya 

dua orang.Pengungkapan diri tidak bisa merupakan tindak intraprinadi. Untuk 

menjadi pengungkapan diri, informasi harus diterima dan dimengerti oleh 

orang lain. 

Faktor-faktor yang mempengaruhi pengungkapan diri. Pengungkapan 

diri terjadi lebih lancar dalam situasi-situasi tertentu daripada situasi yang 

lain. Di sini, mengidentifikasi beberapa faktor yang mempengaruhi 

pengungkapan diri: 

a. Besar kelompok, pengungkapan diri lebih banyak terjadi dalam kelompok 

kecil daripada dalam kelompok besar. 

b. Perasaan menyukai, kita membuka kiri kepada orang-orang yang kita 

sukai atau cintai, dan kita tidak akan membuka diri kepada orang yang 

tidak kita sukai (Derlega, dkk.1987). 

c. Efek diadik, kita melakukan pengungkapan diri bila orang yang bersama 

kita juga melakukan pengungkapan diri. 



31 

 

d. Kompetensi, orang yang kompeten lebih banyak melakukan dalam 

pengungkapan diri daripada orang yang kompeten.  

e. Kepribadian, orang-orang yang pandai bergaul (sociable) dan ekstrover 

melakukan pengungkapan diri lebih banyak daripada mereka yang kurang 

pandai bergaul dan lebih introvert. 

f. Topik, kita lebih cenderung membuka diri tentang topik tertentu daripada 

topik yang lain. 

g. Jenis kelamin, faktor terpenting yang mempengaruhi pengungkapan diri 

adalah jenis kelamin 

Imbalan pengungkapan diri, mengapa seseorang harus 

mengungkapkan diri kepada orang lain. Apa jenis komunikasi ini yang 

memberi banyak perhatian, mari kita menjawab pertanyaan ini dengan 

melihat manfaat dari pengungkapan diri: 

a. Pengetahuan diri, salah satu manfaat pengungkapan diri adalah kita 

mendapatkan perspektif baru tentang diri sendiri dan pemahaman yang 

lebih mendalam mengenai perilaku kita sendiri. 

b. Kemampuan mengatasi kesulitan, argument lain yang berkaitan erat 

adalah bahwa kita akan lebih mampu menanggulangi masalah atau 

kesulitan kita, khususnya perasaan bersalah, melalui pengungkapan diri. 

c. Efisiensi komunikasi, pengungkapan diri memperbaiki komunikasi. Kita 

memahami pesan-pesan dari orang lain sebagian besar kita memahami 

orang lain secara individual. 
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d. Kedalam hubungan, barangkali alasan utama pentingnya pengungkapan 

diri adalah bahwa ini perlu untuk membina hubungan yang bermakna di 

antara dua orang. 

Bahaya pengungkapan diri, banyaknya manfaat pengungkapan diri 

jangan sampai membuat kita buta terhadap resiko-risikonya (Bochner, 1984 

dalam DeVito 2011: 69-70).Berikut ini kita bahas beberapa bahaya utamanya. 

a. Penolakan pribadi dan sosial, bila kita melakukan pengungkapan diri 

biasanya kita melakukannya kepada orang yang kita percaya. 

b. Kerugian material, adakalanya pengungkapan diri mengakibatkan 

kerugian material. 

c. Kesulitan intrapribadi, bila reaksi orang lain tidak seperti yang diduga, 

kesulitan intrapribadi dapat terjadi. 

Pedoman pengungkapan diri, karena pengungkapan diri menimbulkan 

manfaat dan bahaya, pelajarilah secara cermat kemungkinan konsekuensi-

konsekuensinya sebelum memutuskan untuk melakukan pengungkapan diri. 

Yang hampir sama sulitnya adalah menanggapi secara patut pengungkapan 

diri orang lain. Karena pengungkapan diri merupakan masalah yang sangat 

penting dan sangat peka, kami mengemukakan pedoman untuk 1) 

memutuskan apakah perlu melakukan pengungkapan diri dan bagaimana 

caranya dan 2) menanggapi pengungkapan diri orang lain. 

Pedoman untuk menanggapi pengungkapan diri orang lain, bila 

seseorang mengungkapkan dirinya kepada anda, biasanya merupakan isyarat 
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kepercayaan dan afeksi. Dalam menjalankan tugas sebagai penerima, ingat-

ingatlah hal berikut: 

a. Manfaatkan keterampilan mendengarkan yang efektif dan afktif 

b. Dukung dan kukuhkan pengungkap 

c. Menjaga kerahasiaan 

d. Jangan manfaatkan pengungkapan diri orang lain untuk merugikannya. 

5. Persepsi Interpersonal dan Konsep Diri 

Sebagai komunikator, kita akan bergantung pada persepsi dalam 

hampir semua aspek kehidupan sehari-hari. Cara kita memahami orang lain 

akan menentukan jenis dan kualitas komunikasi kita dengan orang tersebut 

(Tubbs & Moss, 2005:34). Ketika berkomunikasi tidak hanya menanggapi 

perilaku orang lain, mengambil kesimpulan tentang penyebab perilakunyta 

dan menentukan apakah petunjuk-petunjuknya yang tampak itu orisinil atau 

tidak tetapi juga membentuk persepsi mengenai diri kita yang disebut sebagai 

konsep diri. Penjelasannya sebagai berikut: 

a. Persepsi Interpersonal 

Menurut Joseph A. DeVito, persepsi adalah “proses dengan mana 

kita menjadi sadar akan banyaknya stimulus yang mempengaruhi indera 

kita” (DeVito, 2011:80). Proses-proses persepsi dimulai ketika alat indera 

distimuli (dirangsang) oleh keberadaan suatu benda, kemudian stimuli 

tersebut diatur dan membuat kesimpulan, hingga kemudian terjadi proses 

penafsiran terhadap stimuli yang sedang dihadapi. 
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Menurut Rakhmat (2011: 80-81) terdapat empat perbedaan antara 

persepsi objek dengan persepsi interpersonal, yaitu: 

1) Pada persepsi objek, stimuli ditangkap oleh alat indera kita melalui 

benda-benda fisik seperti, gelombang cahaya, gelombang suara, 

temoperatur, dan sebagainya. Pada persepsi interpersonal, stimuli 

mungkin sampai kepada kita melalui lambang-lambang verbal 

ataupun grafis yang disampaikan pihak ketiga. Adanya pihak ketiga 

yang menjadi mediasi stimuli, mengurangi kecermatan persepsi kita. 

2) Bila kita menanggapi objek, kita hanya menanggapi sifat-sifat luar 

objek itu, tidak meneliti sifat-sifat batiniah objek itu. Pada persepsi 

interpesonal, kita mencoba memahami apa yang tidak tampak pada 

alat indera kita, kita hanya melihat perilakunya, juga melihat mengapa 

ia berperilaku seperti itu. 

3) Ketika kita mempersepsi objek, objek tidak bereaksi kepada kita, 

kitapun tidak memberikan reaksi emosional padanya. Pada persepsi 

interpersonal, faktor-faktor personal anda, dan karakteristik orang 

yang ditanggapi, serta hubungan anda dengan orang tersebut 

menyebabkan persepsi cenderung untuk keliru. 

4) Objek relatif tetap, manusia berubah-ubah. Persepsi interpersonal 

menjadi salah. 

Mempersepsikan objek berarti kita menghadapi sesuatu yang tidak 

akan memberikan reaksi atas persepsi yang kita lakukan, melihat hal yang 

tampak saja, dan tidak memerlukan pendalaman atas sifayt yang dimiliki 

sedangkan pada persepsi interpersonal akan menghadapi reaksi atas 
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persepsi yang kita lakukan karena kita melihat sisi dalam dari diri 

seseorang yang kita persepsi. 

Persepsi interpersonal ini dipengaruhi oleh adanya faktor-faktor 

personal yang diarahkan pada faktor-faktor personal secara langsung, 

bukan proses persepsi itu sendiri. Persepsi interpersonal berpengaruh 

besar pada komunikasi interpersonal dan juga pada hubungan 

interpersonal, sehingga kecermatan persepsi interpersonal sangat 

dibutuhkan. Faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi interpersonal ini 

adalah (DeVito, 2011:82-90): 

1) Teori kepribadian implisit 

Merupakan teori dimana orang akan menyimpulkan hal yang 

benar hanya dengan melihat suatu yang tampak benar.hal ini dapat 

pula dikatakan sebagai sistem aturan yang mengatakan mana 

karakteristik yang sesuai untuk karakteristik yang lain. Fungsi yang 

dikenal dalam teori ini adalah “efek hallo” yang jika mempercayai 

seseorang memiliki sejumlah kualitas positif maka kita akan 

menyimpulkan bahwa ia juga memiliki kualitas positif yang lain. 

Begitu pula jika menyimpulkan seseorang memiliki kualitas negatif 

maka cenderung akan disimpulkan memiliki kualitas negatif yang lain 

pula. 

2) Ramalan yang terpenuhi dengan sendirinya 

Ini terjadi ketika membuat perkiraan atau merumuskan 

keyakinan yang menjadi kenyataan karena kita meramalkannya dan 

bertindak seakan-akan itu benar (Insel & Jacobson, 1975; Merton, 

1957). Jika kita mengharapkan seseorang untuk bertindak dengan cara 
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tertentu atau jika kita meramalkan tentang suatu karakteristik atau 

situasi, amalan kita sering kali menjadi kenyataan karena adanya 

ramalan yang terpenuhi dengan sendirinya ini. Ambil contoh, 

misalnya, seseorang yang memasuki kelompok tertentu merasa yakin 

bahwa anggota-anggota kelompok itu tidak menyukainya. Hampir 

selalu ini terbukti benar, barangkali karena ia bertindak sedemikian 

hingga merangsang para anggota kelompok bereaksi negatif. Orang 

ini memenuhi sendiri ramalannya. 

3) Aksentuasi Perseptual 

Ini terjadi ketika melihat apa yang diharapkan dan diinginkan. Kita 

melihat orang yang kita sukai sebagai lebih tampan dan lebih pandai 

daripada orang yang tidak kita sukai. 

4) Primasi – Resensi 

Kita akan menggunakan informasi yang datang belakangan 

untuk membuat gambaran umum ini lebih spesifik. Artinya kesan 

pertama yang tercipta tampaknya paling penting. Melslui kesan 

pertama ini, orang lain akan menyaring tambahan informasi untuk 

merumuskan gambaran tentang seseorang yang mereka persepsikan. 

5) Konsistensi  

Konsistensi ini akan menggambarkan kebutuhan untuk 

memelihara keseimbangan diantara sikap-sikap kita. Kita 

memperkirakan bahwa hal-hal tertentu selalu muncul bersama-sama 

dan hal-hal lain tidak akan muncul bersama-sama. 
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6) Stereotiping  

Kita akan melihat citra yang melekat pada sekelompok orang. 

Dilihat dari sisi-sisi agama, suku, ras, kelompok yang dimiliki oleh 

seseorang. Menyimpulkan orang lain pada persepsi awal bisa timbul 

kesalahan karena adanya faktor personal, ataupun adanya keterikatan 

personal dengan orang yang kita persepsi. Kita kadang menempatkan 

orang lain sesuai dengan diri kita sehingga persepsi atas orang lain 

keliru. 

b. Konsep Diri 

           Ketika kegiatan komunikasi berlangsung, persepsi tidak hanya 

dilakukan untuk orang lain melainkan juga pada diri sendiri dengan melihat 

gambaran dan penilaian diri. Diri kita bukan lagi persona penangkap, 

melainkan juga berperan sebagai stimuli. 

Menurut Charles Horton Cooley, konsep diri adalah gejala looking-glass self 

(diri cermin); seakan-akan kita menaruh cermin di depan kita, kita 

melakukannya dengan membayangkan diri kita sebagai orang lain (Vander 

Zanden, 1975: 79). Terdapat tiga unsur yang dapat dibedakan dari  looking-

glass self ini, yakni: 

1) Kita membayangkan bagaimana kita tampak pada orang lain; kita melihat 

sekilas diri kita seperti dalam cermin 

2) Kita membayangkan bagaiman orang lain menilai penampilan kita, kita 

pikir mereka menganggap kita tidak menarik. 

3) Kita mengalami perasaan bangga atau kecewa; orang mungkin merasa 

sedih atau malu. 



38 

 

Dengan demikian, ada dua komponen konsep diri: komponen 

kognitif atau citra-diri (self image) dan komponen afektif (self esteem). 

Yang dimaksud sebagai komponen kognitif, jika mengukuhkan diri 

sebagai orang yang bodoh, sedangkan komponen afektif, jika 

mengukuhkan diri menjadi lebih menyukai dirinya karena bodoh atau 

malu karena dirinya bodoh.  

Konsep diri dipengaruhi oleh faktor dari orang lain maupun dari 

kelompok rujukan. Pada dasarnya, jika kita diterima orang lain, 

dihormati, dan disenangi karena keadaan diri kita. Sebaliknya, jika orang 

lain selalu meremehkan, dan menolak kita, maka kita akan cenderung 

tidak akan menyenangi diri kita. George Herbert Mead (1934) membagi 

orang lain yang mempengaruhi konsep diri kedalam dua kelompok yakni 

generalized others dan significant others. Significant others adalah orang-

orang dekat yang memiliki ikatan emosional, misal orang tua, keluarga, 

dan guru sedangkan generalized others adalah masyarakat secara umum. 

Senyuman, pujian, dan penghargaan akan mempengaruhi penilaian positif 

diri kita sebaliknya cemoohan dan hardikan membuat penilaian negatif 

bagi diri kita. Kelompokan rujukan yang mempengaruhi konsep diri kita 

adalah setiap kelompok yang memiliki norma-norma tertentu. 

Konsep diri merupakan faktor penting dalam kesuksesan 

komunikasi interpersonal. Bagaimanapun, setiap orang akan bertindak 

sesuai dengan konsep dirinya. Kecenderungan bertingkah laku sesuai 

dengan konsep diri ini merupakan nubuat yang dipenuhi sendiri. 
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Keberhasilan dari komunikasi interpersonal sangat dipengaruhi oleh 

kualitas konsep diri, apakah negatif ataukah positif 

Jika terlanjur mempercayai bahwa diri bodoh maka akan benar-

benar menjadi bodoh. William D.Brooks dan Philip Emmert (1976:42-

43), menuliskan adanya lima karakteristik orang yang memiliki konsep 

diri negatif (Rakhmat, 2011: 103-104), yaitu: 

1) Peka terhadap kritik, orang ini sangat tidak tahan kritik sehingga 

cepat marah. Dalam komunikasi cenderung menghindari dialog 

terbuka, dan bersikeras dengan pendapatnya. 

2) Responsif terhadap pujian, orang ini sangat senang terhadap 

pujian hingga tidak dapat menyembunyikannya dari orang lain. 

3) Bersikap hiperkritis, sering mengeluh, mencela, atau meremehkan 

apa yang orang lain kerjakan. 

4) Cenderung tidak disenangi orang lain, karena jarang mendapatkan 

perhatian menyebabkan tidak memiliki kehangatan dengan orang 

lain. 

5) Bersikap pesimis, enggan berkompetisi, bersaing, dan mengukir 

prestasi. Ia mudah merasa kalah sebelum bertanding. 

             Sebaliknya, jika kita mempunyai konsep diri positif maka kita 

akan lebih membuka diri, dan lebih percaya diri. Dengan 

berkomunikasi, tingkat pengetahuan diri kita menjadi bertambah. 

Konsep diri adalah pengalaman diri, sehingga diri akan cenderung 

menerima gagasan-gagasan baru dengan pengalaman baru pula. Pada 
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orang yang memiliki kepercayaan diri yang rendah, biasanya memiliki 

ketakutan untuk melakukan komunikasi (communication 

apprehension) dengan orang lain dan berusaha menarik diri. Orang  

yang memiliki kepercayaan diri rendah ini biasanya merupakan orang 

yang memiliki sikap rendah diri. Mereka yang bersikap rendah diri ini 

biasanya cenderung mudah mencintai orang lain. Hal ini terjadi 

karena adanya keinginan untuk menerima kasih sayang yang tidak ia 

dapatkan. 

                Jika konsep diri dapat bersifat positif maupun negatif, dalam 

sikap terdapat sikap defensif dan suportif maupun tertutup dan terbuka 

artinya orang yang memiliki konsep diri negatif akan cenderung 

bersikap defensif sedangkan orang yang memiliki konsep diri positif 

memiliki sikap uportif. Sikap defensif adalah sikap dimana orang 

tidak bisa menerima, tidak jujur, dan tidak empati. Sikap ini bisa 

disebabkan karena faktor-faktor personal seperti, ketakutan, 

kecemasan, harga diri yang rendahm dan sebagainya. Sedangkan 

suportif adalah sikap yang dapat digunakan untuk mengurangi sikap 

defensif. Jack R. Gibb menyebutkan bahwa makin sering  orang 

menggunakan perilaku evaluasi, kontrol, strategi, netralitas, 

superioritas, dan kepastian makin besar kemungkinan komunikasi 

menjadi defensif. Sebaliknya komunikasi defensif berkurang dalam 

iklim suportif ketika orang menggunakan perilaku deskripsi, orientasi 
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masalah, spontanitas, empati, persamaan, dan profesionalisme 

(Rakhmat, 2011: 132-134). Penjelasannya adalah sebagai berikut: 

1) Evaluasi dan Deskripsi 

Evaluasi adalah penilaian terhadap orang lain, ditunjukkan dengan 

pujian atau kecaman. Jika kita memberikan penilaian negatif 

kepada orang lain maka sikap kita cenderung defensif. Deskripsi 

adalah penyampaian persepsi dan perasaan tanpa menilai. 

2) Kontrol dan orientasi masalah 

Perilaku kontrol adalah berusaha untuk mengubah, mengendalikan 

perilakunya,mengubsh sikap, pendapat dan  tindakan. Dengan 

mengontrol berarti telah timbul persepsi buruk terhadap orang lain 

sehingga berusaha untuk mengubahnya. Sebaliknya orientasi 

masalah mengkomunikasikan keinginan untuk bekerja sama 

mencapai pemecahan masalah. Mengajak orang lain bersama-

sama untuk menetapkan tujuan dan memutuskan bagaimana 

mencapainya. 

3) Strategi dan spontanitas 

Strategi adalah penggunaan tipuan-tipuan dan manipulasi-

manipulasi untuk mempengaruhi orang lain. Spontanitas 

merupakan sikap jujur dan tidak dianggap memanipulasi atau 

berstrategi. 
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4) Netralitas dan empati 

Netralitas memperlakukan orang lain sebagai objek, sedangkan 

empati menggunakan perasaan dan perhatian terhadap orang lain. 

5) Superioritas dan persamaan 

Superioritas berarti sikap menunjukkan lebih tinggi atau lebih baik 

daripada orang lain karena status, kekuasaan, kemampuan 

intelektual, kekayaan, atau kecantikan. Persamaan adalah sikap 

memperlakukan orang lain secara horizontal dan demokratis. 

Dalam sikap persamaan, kita tidak mempertegas perbedaan, 

sttatus boleh jadi berbeda, tetapi komunikasi kita tidak vertikal. 

6) Kepastian dan profesionalisme 

Orang yang memiliki kepastian bersifat dogmatis, menang sendiri, 

dan melihat kebenaran mutlak tidak dapat diganggu gugat. 

Profesionalisme sebaliknya, mau menerima gagasan orang lain 

dan mau mengoreksi pendapat sendiri. 

Menumbuhkan konsep diri positif akan menentukan 

tumbuhnya kepercayaan diri seseorang sehingga orang yang 

memiliki konsep diri positif akan cenderung lebih menunujukkan 

sikap suportifnya daripada defensif. Mereka yang memiliki konsep 

diri negatif juga akan memiliki sikap tertutup dan jika konsep diri 

positif memiliki sikap terbuka. 

Sikap terbuka ataupun tertutup akan menimbulkan pengaruh 

yang besar pada komunikasi interpersonal. Sebagaimana Brooks dan 
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Emmert (1977) ungkapkan, karakteristik orang terbuka dan tertutup 

adalah sebagai berikut (Rakhmat, 2011: 134-135) 

1) Sikap terbuka akan memberikan penilaian terhadap pesan secara 

objektif, sedangkan sikap tertutup memberikan penilaian 

berdasarkan motif-motif pribadi. 

2) Sikap terbuka akan dengan mudah memberikan penilaian terhadap 

nuansa, sedangkan sikap tertutup lebih berfikir simplistis, bahwa 

nuansa ini hanya hitam saja atau putih saja. 

3) Sikap terbuka akan berorientasi pada isi, sedangkan sikap tertutup 

akan bersandar pada pesan. Artinya siapa yang berbicara bukan 

apa yang sedang dibicarakan. 

4) Sikap terbuka selalu mencari informasi pada berbagai sumber, 

sedangkan sikap tertutup mencari informasi dari sumber sendiri. 

Orang dogmatis hanya mencari informasi dari orang yang 

memiliki pemikiran yang sama saja. 

5) Sikap terbuka lebih bersifat profesional, dan bersedia mengubah 

kepercayaannya, sedangkan sikap tertutup secara kaku 

mempertahankan dan memegang teguh sistem kepercayaanya. 

6) Sikap terbuka mencari pengertian pesan yang tidak sesuai dengan 

rangkaian kepercayaannya, sedangkan sistem tertutup menolak, 

mengabaikan, mendistorsi dan menolak pesan yang tidak 

konsisten dengan sistem kepercayaannya. 
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Untuk menciptakan iklim komunikasi interpersonal yang efektif, 

maka sikap dogmatisme harus digantikan dengan sikap terbuka dan sikap 

defensif harus digantikan dengan sikap suportif. Dengan sikap terbuka berarti 

mendorong timbulnya saling pengertian, menghargai, dan mengembangkan 

kualitas hubungan interpersonal. 

 

G. Kerangka Pemikiran 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

H. Metode Penelitian  

a. Tempat  dan waktu penelitian 

1. Tempat penelitian 

Penelitian tentang  perilaku komunikasi orang tua dalam 

memberikan pemahaman konsep diri anak berkebutuhan khusus di 

dilaksanakan di Desa Suruhkalang Rt 03 Rw 06 kecamatan Jaten 

Kabupaten Karanganyar  dirumah masing-masing dari informan. 

 

      Perilaku Komunikasi Orang tua 

      Anak berkebutuhan khusus 

               Konsep diri anak 
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2. Pelaksanakan penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan selama 2 bulan kurang lebih, dimulai 

dari bulan September  2013 sampai dengan selesai. 

b. Jenis penelitian 

Penelitian ini menggunakan metodologi penelitian kualitatif 

deskriptif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk 

memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian. 

Misalnya perilaku, persepsi, motivasi, dan lainnya secara deskriptif. 

Pengertian deskriptif yaitu pembahasan dalam bentuk paparan kata-kata dan 

bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan 

berbagai metode alamiah (Moleong, 2008: 6). 

Jenis penelitian kualitatif deskriptif merupakan bentuk penelitian yang 

bertitik tolak dari paradigma fenomenologis yang objektivitasnya dibangun 

atas rumusan tentang situasi tertentu sebagaimana yang dihayati oleh individu 

atau kelompok sosial tertentu dan relevan dengan tujuan penelitian itu karena 

tujuan penelitian kualitatif ini adalah bukan untuk selalu mencari sebab akibat 

sesuatu, tetapi lebih berupaya memahami situasi tertentu (Moleong, 2008: 

14). 

Dalam penelitian ini yang akan diamati adalah budaya atau kebiasaan-

kebiasaan yang dilakukan orangtua kepada anaknya yang berkebutuhan 

khusus dengan segala faktor pendukung dan penghambatnya. Jenis penelitian 

kualitatif digunakan dalam penelitian ini, karena data yang didapatkan 

dengan penelitian kualitatif lebih lengkap, mendalam dan bermakna sehingga 

tujuan penelitian dapat tercapai. 
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c. Sumber Data 

1. Data primer 

Data yang diperoleh langsung oleh pengumpulan data dari obyek 

peneliti. Yaitu dengan cara kegiatan observasi dan wawancara. Data 

primer merupakan data-data yang berasal dari sumber data utama, yang 

berwujud tindakan-tindakan dan kata-kata dari pihak yang terlibat dengan 

objek yang diteliti dengan objek yang diteliti (Moleong, 2009: 112). Data 

ini merupakan data yang diperoleh dan dikumpulkan dari lapangan 

dengan melakukan wawancara kepada beberapa informan tentang 

perilaku komunikasi orang tua dalam memberikan pemahaman konsep 

diri anak berkebutuhan khusus di desa Suruhkalang Kecamatan Jaten 

Kabupaten Karanganyar 

2. Data sekunder  

Data yang diperoleh secara tidak langsung dari obyek yang diteliti, 

yaitu dengan cara mengambil dokumentasi data langsung dari orangtua 

anak berkebutuhan khusus di Kelurahan Desa Suruhkalang dan lain-lain 

yang mengenai informan yang terkait dengan penelitian. 

 

d. Teknik pengumpulan data 

Tekhnik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 

1. Observasi  

Observasi dapat diartikan sebagai pengamatan dan pencatatan 

secara sistematis terhadap gejala yang tampak pada obyek penelitian. 

Observasi dilakukan secara langsung terhadap objek di tempat kejadian 
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atau berlangsungnya peristiwa, sehingga observer berada bersama obyek 

yang diselidikinya (Nawawi, 2007: 106). Untuk penelitian ini pengamatan 

dilakukan pada obyek yang berhubungan dengan sikap perilaku 

komunikasi orang tua secara verbal dan nonverbal terhadap anak 

tunarungu. Adapun observasi dilakukan di desa SuruhKalang Rt 03 Rw 

06 kecamatan Jaten Kabupaten Karanganyar. 

2. Wawancara  

Wawancara adalah percakapan dengan maksu tertentu. 

Percakapan dilakukan oleh dua belah pihak, yaitu pewawancara 

(interviewer) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara 

(interviewee) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu (Moleong, 

2008 : 186). 

Tekhnik wawancara yang digunakan dalam penelitian kualitatatif 

adalah wawancara mendalam, yaitu proses memperoleh keterangan untuk 

tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil tatap muka antara 

pewawancara dengan informan atau orang yang diwawancarai, dengan 

atau tanpa menggunakan pedoman (guide) wawancara, dimana 

pewawancara dan informan telibat dalam kehidupan sosial yang relative 

lama. 

Beberapa hal yang perlu diperhatikan seorang peneliti saat 

mewawancarai responden adalah intonasi suara, kecepatan berbicara, 

sensitifitas pertanyaan, kontak mata, dan kepekaan nonverbal. Dalam 

mencari informasi. Beberapa tipe saat melakukan wawancara adalah 

mulai dengan pertanyaan mudah, mulai dengan informasi fakta, hindari 
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pertanyaan multiple, jangan menanyakan pertanyaan pribadi sebelum 

building report, ulang kembali jawaban untuk klarifikasi, berikan kesan 

positif, dan kontrol emosi negatif. 

Jadi wawancara merupakan suatu kegiatan yang dilakukan untuk 

mendapatkan informasi secara langsung dengan mengungkapkan 

pertanyaan-pertanyaan kepada nara sumber. Dalam penelitian ini, 

wawancara dilakukan terhadap orang tua dan anak tunarungu yang 

mengalami perilaku komunikasi verbal dan nonverbal. 

3. Tekhnik Penentuan Informan 

Pengambilan informan atau sampling dalam penelitian ini dengan 

metode purposive sampling . Purposive sampling ( sampling bertujuan) 

yaitu pemilihan sampel yang ditetapkan sengaja oleh peneliti, tidak 

melalui proses pemilihan sebagaimana yang dilakukan pada tekhnik 

random. Anggota sampel dipilih secara khusus berdasarkan tujuan 

penelitiannya (Husaini Usman & Purnomo Setiady, 2003: 186). Dalam 

penelitian ini diambil enam responden orang tua dari masing-masing anak 

tunarungu dan tiga anak tunarungu. Mereka adalah Bapak Suharso dan 

Ibu Satiyem orang tua dari Wahyu Saputro, Bapak Ahmad Subakri dan 

Ibu Sutami orang tua dari Endro Riski, kemudian Bapak Marso dan Ibu 

Suparti orang tua dari Ninik Setyowati. Informan diambil karena peneliti 

tertarik untuk melihat fenomena dimana kebanyakan dari mereka orang 

tua memperlakukan salah satu anaknya yang tunarungu dengan porsi yang 

berbeda dari anak normal yang mereka miliki sehingga terjadi 

kesenjangan antara anak yang memiliki keterbatasan fisik dengan anak 

normal. Dan informan anak tunarungu diambil karena selain dilihat dari 
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konsep diri mereka yang negatif dari perlakuan orangtuanya, disini 

peneliti melihat sisi lain dari si anak ini dalam berbagai aspek yang 

berbeda sehingga layak untuk diteliti. 

 

e. Validitas Data 

Penelitian ini menggunakan teknik Triangulasi. Triangulasi 

merupakan teknik pemeriksaan keabsahan data dengan melakukan 

pengecekan atau membandingkan data tersebut. 

Teknik triangulasi yang digunakan oleh peneliti adalah triangulasi 

data (sumber). Triangulasi data berarti membandingkan dan mengecek balik 

derajat suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda 

dalam metode kualitatif. 

Dalam penelitian ini, validitas data diperoleh dengan mengumpulkan 

data sejenis dan membandingkannya dengan sumber data yang berbeda 

dengan permasalahan yang sama seperti pada gambar berikut  

 

 

 

 

Sumber:  Sutopo, 2002:80 
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f. Teknik Analisis Data 

Penelitian deskriptif adalah penelitian yang tidak dimaksutkan untuk 

menguji hipotesis berdasarkan teori-teori tertentu.Data yang diperoleh dan 

dikumpulkan dari berbagai sumber kemudian ditelaah dalam upaya peningkatan 

pemahaman terhadap objek yang diteliti.Teknis analisis yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah analisis data interaktif (miles dan haberman dalam sutopo, 

2002: 37). 

1. Pengumpulan data 

Kegiatan pengumpulan data merupakan bagian penting dalam suatu 

penelitian.Pengumpulan data dalam penelitian kualitatif yang bersifat 

interaktif menggunakan metode wawancara mendalam, observasi dan 

dokumentasi. 

2. Reduksi data 

Proses seleksi, pemfokuskan, penyederhanaan dan pengabstraksian 

data kasar yang muncul dari catatan tertulis dan mengatur data sedemikian 

rupa hingga dapat ditarik kesimpulannya. 

3. Penyajian data 

Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam 

bentuk uraian singkat, bagan dan hubungan antar kategori tetapi penyajian 

data kualitatif yang sering digunakan adalah dalam bentuk teks yang bersifat 

naratif. 
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4. Penarikan kesimpulan dan Verifikasi 

Model Analisis Interaktif 

 

 

 

 

 

Sumber: Miles dan Huberman 

Dalam pengertian ini, analisis data kualitatif merupakan upaya yang 

berlanjut, berulang dan terus menerus.Masalah Reduksi data, penyajian data 

dan penarikan kesimpulan menjadi gambaran keberhasilan secara berurutan 

sebagai rangkaian analisis yang susul menyusul. 
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