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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

  Manusia diciptakan dengan berbagai kesempurnaan. 

Kesempurnaan yang diciptakan tidak hanya dilihat dari segi fisik 

namun kelebihaannya yang dimilikinya. Pada umumnya setiap 

individu memandang kesempurnaan orang lain dari segi fisik. 

Keadaan fisik yang dilihat berupa alat indera yang dimilikinya, 

seperti mata, hidung, telinga, lidah, dan kulit. Apabila salah satu dari 

panca indera tidak berfungsi dengan baik maka akan mengalami 

perbedaan dengan orang yang memiliki panca indera yang berfungsi 

dengan sempurna.  

Seseorang yang dikategorikan memiliki kelainan dalam aspek 

fisik meliputi kelainan indera penglihatan (tunanetra), kelainan 

indera pendengaran (tunarungu), kelainan kemampuan berbicara 

(tunawicara), dan kelainan fungsi anggota tubuh (tunadaksa). 

Peneliti lebih menekankan pada kelainan indera pendengaran yang 

sering disebut tunarungu, terlebih kepada remaja berusia 13-18 

tahun. Hal ini disebabkan remaja atau tunarungu mempunyai 

berbagai kesulitan khususnya hambatan dalam berkomunikasi. 

Menurut Solikhatun (2013, h.66), bagi remaja tunarungu 

berkomunikasi melalui suara hampir tidak mungkin, maka segala 



2 
 

 
 

sesuatu ditafsirkan sesuai dengan kesan penglihatnnya, sehingga 

tidak jarang terjadi salah tafsir atau kesalahpahaman karena tidak 

dapat menangkap maksud dari lawan komunikasinya. Remaja 

tunarungu juga tidak mengerti orang lain dan sukar untuk memahami 

orang lain. 

Menurut Effendi (Solikhatun, 2013, h.66) remaja tunarungu 

meskipun berbeda dengan anak normal, namun pada dasarnya 

mempunyai hak-hak yang sama seperti anak normal pada umumnya. 

Remaja tunarungu sangat memerlukan teman bermain dan 

bersosialisasi dengan lingkungan sekitarnya, mereka juga 

membutuhkan untuk dicintai, dihargai, seta diberikan kesempatan 

untuk mengembangkan diri. 

Remaja tunarungu sangat membutuhkan komunikasi untuk 

dapat melakukan semua hak-haknya, terlebih pada komunikasi 

interpersonal. Komunikasi interpersonal merupakan tingkatan yang 

paling penting dalam komunikasi. Pada remaja tunarungu 

komunikasi yang digunakan adalah bahasa isyarat atau menuliskan 

apa yang ingin mereka katakan melalui media kertas atau buku. 

Mereka menggunakan bahasa isyarat hanya untuk orang yang 

memiliki keterbatasan sama seperti mereka, namun saat sedang 

berkomunikasi dengan orang normal mereka tetap berucap walau 

tidak jelas. Komunikasi interpersonal menjadi permasalahan disini 

dimana beberapa remaja tunarungu sebagian besar kurang dapat 

melakukan komunikasi interpersonal, komunikasi ini dilakukan oleh 

dua orang atau lebih individu untuk menyampaikan informasi atau 
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pesan secara langsung dan lawan bicara menanggapi secara langsung 

pula. 

Menurut Mangunsong (2014, h.102-103) sumber 

permasalahan yang dihadapi oleh remaja tunarungu adalah 

kurangnya kemampuan untuk berkomunikasi. Sudah sejak lama 

terdapat kontroversi dalam masalah bagaimana seorang tunarungu 

seharusnya berbicara. Para ahli menyarankan penggunaan 

pendekatan komunikasi total. Komunikasi total adalah sistem 

komunikasi yang menggabungkan berbagai bentuk komuniksi untuk 

mengembangkan konsep dan bahasa pada anak tunarungu. Tercakup 

didalamnya gerakan-gerakan, suara yang diperkeras, berbicara, 

membaca ujaran, ejaan jari, bahasa isyarat, membaca dan 

menulis.sistem ini meningkatkan komunikasi dua arah dan melalui 

komunikasi total, remaja tunarungu mampu mengembangkan 

potensinya secara maksimal. 

Demikian pula permasalahan yang dialami SLB Negeri 

Semarang, SLB Widya Bhakti, dan SLB Swadaya. Ketika mereka 

bertemu dengan  orang yang normal dan ingin menjalin komunikasi. 

Orang normal tidak dapat langsung memahami perkataan dari remaja 

tunarungu, begitu juga sebaliknya dan itu berdampak tejadinya 

kesalahpahaman dan membuat perasaan sebal pada remaja 

tunarungu. Mereka memerlukan media untuk menyampaikan 

informasi/ pesan mereka. Media tersebut dapat berupa buku dan alat 

tulis atau gadget. Jika didekat remaja tunarungu ini tidak ada media 

yang dapat membantu dalam proses komunikasi interpersonal, maka 
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remaja tunarungu akan berusaha untuk mengucapkan kata per-kata 

yang ia inginkan dengan lebih jelas secara perlahan. 

Peneliti telah melakukan observasi pada tanggal 26 November 

2015, pada remaja tunarungu khususnya untuk remaja berusia 13-18 

tahun di SLB Negeri Semarang lebih aktif bertanya saat sedang 

melakukan proses belajar mengajar, tetapi aktif disini mengacu 

kepada pertanyaan di luar mata pelajaran atau bertanya mengenai 

kata per kata yang tidak dipahami oleh remaja tunarungu tersebut. 

Namun terkadang guru cukup sulit untuk menerangkan kembali kata 

yang tidak dimengerti oleh siswa dan itu membuat mereka sulit 

memahami apa yang disampaikan oleh guru kepada mereka. Hal ini 

terlihat dari raut muka beberapa siswa yang harus meminta teman 

lainnya yang paham maksud guru untuk menjelaskan kembali 

padanya. Guru tunarungu harus lebih aktif dalam memberi pelajaran 

dan harus memberikan penjelasan dengan menggunakan contoh, 

karena pada remaja tunarungu memiliki pemahaman bahasa yang 

sangat minim.  

Berdasarkan wawancara pada tanggal 26 November 2015 

yang dilakukan oleh peneliti pada salah satu siswa tunarungu, 

mereka memiliki kesulitan untuk mengutarakan atau menyampaikan 

informasi kepada orang lain atau teman sebaya yang normal karena 

keterbatasannya dalam berbahasa. Ketika peneliti melakukan 

wawancara dengan remaja tunarungu, mereka memahami apa yang 

dikatakan oleh peneliti dengan cara membaca mulut peneliti. Jika 

ada pertanyaan dari peneliti yang kurang dipahami oleh siswa, maka 
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peneliti menuliskan pertanyaan di kertas. Peneliti juga melakukan 

wawancara kepada guru yang mengajar siswa tunarungu pada 

tanggal 30 November 2015 dan 1 Desember 2015 di 3 SLB yaitu 

SLB Negeri Semarang, SLB Widya Bhakti, dan SLB Swadaya, 

mereka mengatakan bahwa setiap anak diwajibkan untuk 

berkomunikasi dengan berucap. Jadi remaja tunarungu tetap 

menggunakan bahasa isyarat atau SIBI (Sistem Isyarat Bahasa 

Indonesia) namun mereka juga tetap harus mengeluarkan suara, 

tujuannya agar remaja tunarungu bisa berkomunikasi dengan orang 

normal. 

Salah satu faktor yang terkait dengan komunikasi 

interpersonal adalah konsep diri. Rakhmat (2007, h.104)  

berpendapat bahwa kesuksesan komunikasi interpersonal banyak 

bergantung pada kualitas konsep diri. Konsep diri merupakan salah 

satu faktor yang penting dalam mengarahkan komunikasi 

interpersonal seseorang. Seseorang yang memiliki konsep diri 

negatif yang tinggi pada umumnya mempunyai ciri-ciri peka 

terhadap kritik, penerimaan diri negatif, pesimis terhadap 

kemampuannya dan harga dirinya rendah. Lebih lanjut dijelaskan 

bahwa bila seseorang merasa rendah diri, ia akan mengalami 

kesulitan untuk mengkomunikasikan gagasannya kepada orang-

orang yang dihormatinya, tidakmampunya berbicara di hadapan 

umum, atau ragu-ragu menuliskan pemikirannya dalam media 

massa. Seseorang yang memiliki konsep diri positif yang tinggi pada 

umumnya mempunyai ciri-ciri penerimaan diri positif, optimis,dan 



6 
 

 
 

tidak mudah cemas. Individu yang demikian tidak akan mengalami 

kesulitan dalam mengkomunikasikan gagasannya. 

Konsep diri akan membuat remaja tunarungu lebih berharga. 

Remaja tunarungu akan menutupi kekurangannya dengan kelebihan 

yang akan membuatnya lebih bersyukur dan bisa membuktikan pada 

dunia luar jika dirinya juga bisa hidup mandiri seperti orang lain 

dengan kondisi fisik yang normal. Remaja yang mengalami 

ketunaan, seperti tunarungu dapat membuktikan kepada semua orang 

bahwa dirinya juga bisa berhasil seperti orang normal pada 

umumnya. Mereka harus dapat membuat pandangan masyarakat 

akan dirinya positif, tidak selalu meremehkan individu yang 

memiliki kondisi seperti ini (Fitriyah dan Rahayu, 2013, h.48).  

Berdasarkan uraian di atas, peneliti tertarik untuk menguji 

hubungan antara konsep diri dengan komunikasi interpesonal pada 

remaja tunarungu. Suatu rumusan masalah dari latar belakang diatas 

adalah apakah ada hubungan antara konsep diri dengan komunikasi 

interpersonal pada remaja awal tunarungu di SLB B Semarang. 

 

B. Tujuan Penelitian 

  Berdasarkan permasalahan di atas, peneliti bertujuan untuk 

mengetahui hubungan antara konsep diri dengan komunikasi 

interpersonal pada remaja awal tunarungu di SLB-B Semarang. 

 

C. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 



7 
 

 
 

 Hasil penelitian ini diharapkan memberikan masukan 

pengetahuan di bidang psikologi khususnya Psikologi Sosial dan 

Psikologi Perkembangan yang terkait dengan konsep diri dan 

komunikasi interpersonal pada anak tunarungu. 

 

2. Manfaat Praktis 

 Hasil penelitian ini diharapkan mampu menumbuhkan aspek 

keterbukaan, empati, sikap mendukung yang positif, dan 

kesetaraan bagi remaja tunarungu maupun orang-orang 

pemerhati. 

 




