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BAB II 

KERANGKA TEORI 

 

2.1    Penelitian Terdahulu 

Penelitian terdahulu ini berguna sebagai data pendukung dalam 

melakukan penelitian. Untuk menunjang penelitian ini, peneliti memilih dua 

penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian yang telah peneliti 

buat. 

Penelitian pertama dilakukan oleh Hamidah pada tahun 2014. 

Mahasiswi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta ini 

mengambil judul “Pola Komunikasi Antarpribadi Nonverbal Penyandang 

Tunarungu (Studi Kasus: Yayasan Tunarungu Sehjira Deaf Foundation Joglo 

– Kembangan Jakarta Barat)”. Tujuan dari penelitian yang telah dilakukan 

tersebut adalah untuk mengetahui pola komunikasi antarpribadi nonverbal 

penyandang tunarungu ringan dan berat secara langsung dalam kegiatan 

sehari-hari di Yayasan Sehjira Deaf Foundation. Tujuan selanjutnya adalah 

untuk mengetahui faktor hambatan dan pendukung dalam berkomunikasi 

bagi penyandang tunarungu ringan dan berat dari segi intelegensi, bahasa dan 

bicara, serta dari segi emosi dan sosial di Yayasan Sehjira Deaf Foundation. 

Teori yang digunakan oleh peneliti adalah teori symbolic 

Interactionism George Herbert Mead yang memandang cara bagaimana 

seseorang dapat tergerak dan bertindak berdasarkan makna yang diberikan 

kepada orang lain, serta makna tercipta karena adanya bahasa dan interaksi 
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yang dilakukan. Konsep yang digunakan adalah pola komunikasi, 

komunikasi antarpribadi, komunikasi nonverbal, dan tunarungu. Metode 

penelitian yang digunakan adalah penelitian studi kasus yang bersifat 

kualitatif.  

Hasil dari penelitian yang telah dilakukan menyatakan bahwa proses 

komunikasi antarpribadi nonverbal bagi penyandang tunarungu ringan 

menggunakan kinesik dan vokalik, yakni dimana bahasa tubuh digunakan 

untuk interaksi dan difungsikan sebagai repitisi atau pengulangan dari 

tindakan verbal. Sedangkan penyandang tunarungu berat menggunakan 

kinesik dan ruang dalam melakukan komunikasi mereka, sebab tunarungu 

berat lebih membutuhkan jarak dalam berkomunikasi. Dan bahasa nonverbal 

yang difungsikan bagi penyandang tunarungu berat sebagai subtitusi atau 

bahasa nonverbal digunakan untuk mengganti bahasa verbal yang ada. 

Penelitian kedua dilakukan oleh Rizky Syaban Sobarudin pada tahun 

2014. Mahasiswa Universitas Islam Bandung ini mengambil judul “Pola 

Komunikasi Anak Tunarungu Dengan Menggunakan Bahasa Isyarat Sebagai 

Pengganti Bahasa Lisan Di Sekolah Luar Biasa (Studi Kualitatif Etnografi: 

Komunikasi Di Sekolah Luar Biasa Di Garut)”. Tujuan dari penelitian yang 

telah dilakukan tersebut adalah menjelaskan peristiwa komunikasi apa saja 

yang terjadi secara berulang pada komunikasi anak tunarungu. Tujuan lainnya 

adalah menjelaskan setting komunikasi yang membentuk peristiwa-peristiwa 

komunikasi tersebut dan menjelaskan tentang tindak komunikatif yang terjadi 

terhadap anak tunarungu di sekolah.  
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Konsep yang digunakan oleh peneliti adalah pengertian komunikasi, 

pengertian anak tunarungu, komunikasi kelompok, komunikasi interpersonal, 

dan etnografi komunikasi. Metode penelitian yang digunakan adalah 

penelitian kualitatif dengan studi etnografi. Hasil dari penelitian yang telah 

dilakukan menyimpulkan dengan adanya keterbatasan yang dimiliki oleh 

siswa tunarungu tidak menjadi penghalang atau alasan bagi mereka untuk 

berkomunikasi dengan orang banyak. 

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu 

 

Penulis Hamidah Rizky Syaban Sobarudin 

Universitas 
Universitas Islam Negeri 

Syarif Hidayatullah 

Universitas Islam 

Bandung 

Tahun 2014 2014 

Judul Penelitian 

Pola komunikasi 

Antarpribadi Nonverbal 

penyandang Tunarungu 

(Studi Kasus: Yayasan 

Tunarungu Sehjira Deaf 

Foundation Joglo – 

Kembangan Jakarta Barat) 

Pola Komunikasi Anak 

Tunarungu Dengan 

Menggunakan Bahasa 

Isyarat Sebagai 

Pengganti Bahasa Lisan 

Di Sekolah Luar Biasa 

(Studi Kualitatif 

Etnografi: Komunikasi 

Di Sekolah Luar Biasa 

Di Garut) 

Tujuan Penelitian 

- Untuk mengetahui pola 

komunikasi 

antarpribadi nonverbal 

penyandang tunarungu 

ringan dan berat secara 

langsung dalam 

kegiatan sehari-hari di 

Yayasan Sehjira Deaf 

Foundation. 

- Untuk mengetahui 

faktor hambatan dan 

pendukung dalam 

berkomunikasi bagi 

penyandang tunarungu 

ringan dan berat dari 

- Untuk menjelaskan 

peristiwa komunikasi 

apa saja yang terjadi 

secara berulang pada 

komunikasi anak 

tunarungu. 

- Untuk menjelaskan 

setting komunikasi 

yang membentuk 

peristiwa-peristiwa 

komunikasi tersebut 

dan menjelaskan 

tentang tindak 

komunikatif yang 
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segi intelegensi, bahasa 

dan bicara, serta dari 

segi emosi dan sosial 

di Yayasan Sehjira 

Deaf Foundation. 

terjadi terhadap anak 

tunarungu di sekolah. 

Teori atau konsep 

yang digunakan 

Teori symbolic 

Interactionism 

Komunikasi, anak 

tunarungu, komunikasi 

kelompok, komunikasi 

interpersonal, dan 

etnografi komunikasi 

Pendekatan 

Penelitian 
Penelitian kualitatif Penelitian kualitatif  

Metode Penelitian Studi Kasus Studi Etnografi 

Hasil Penelitian 

Hasil penelitian 

menyatakan bahwa proses 

komunikasi antarpribadi 

nonverbal bagi 

penyandang tunarungu 

ringan menggunakan 

kinesik dan vokalik, yakni 

dimana bahasa tubuh 

digunakan untuk interaksi 

dan difungsikan sebagai 

repitisi atau pengulangan 

dari tindakan verbal. 

Sedangkan penyandang 

tunarungu berat 

menggunakan kinesik dan 

ruang dalam melakukan 

komunikasi mereka, sebab 

tunarungu berat lebih 

membutuhkan jarak dalam 

berkomunikasi. Dan 

bahasa nonverbal yang 

difungsikan bagi 

penyandang tunarungu 

berat sebagai subtitusi atau 

bahasa nonverbal 

digunakan untuk 

mengganti bahasa verbal 

yang ada. 

 

Hasil dari penelitian 

yang telah dilakukan 

menyimpulkan dengan 

adanya keterbatasan yang 

dimiliki oleh siswa 

tunarungu tidak menjadi 

penghalang atau alasan 

bagi mereka untuk 

berkomunikasi dengan 

orang banyak. 
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2.2 Konsep yang Digunakan 

2.2.1 Komunikasi Interpersonal 

Menurut Suranto (2011, h. 5) komunikasi interpersonal atau 

komunikasi antarpribadi adalah proses penyampaian dan penerimaan 

pesan antara pengirim pesan (sender) dengan penerima (receiver), 

baik secara langsung maupun tidak langsung. Komunikasi dikatakan 

terjadi secara langsung (primer) apabila pihak-pihak yang terlibat 

komunikasi dapat saling berbagi informasi tanpa melalui media. 

Sedangkan komunikasi tidak langsung (sekunder) dicirikan oleh 

adanya penggunaan media tertentu. 

Menurut Mulyana (2009, h. 81) komunikasi antarpribadi 

(interpersonal communication) adalah komunikasi antara orang-

orang secara tatap muka, yang memungkinkan setiap pesertanya 

menangkap reaksi orang lain secara langsung, baik secara verbal 

maupun nonverbal. Bentuk khusus dari komunikasi antarpribadi ini 

adalah komunikasi diadik (dyadic communication) yang melibatkan 

hanya dua orang, seperti suami-istri, dua sejawat, dua sahabat dekat, 

guru-murid, dan sebagainya. 

Menurut Suranto (2011, h. 14) komunikasi interpersonal 

merupakan jenis komunikasi yang frekuensi terjadinya cukup tinggi 

dalam kehidupan sehari-hari. Apabila diamati dengan jenis 

komunikasi lainnya, maka ditemukan ciri-ciri komunikasi 

interpersonal, antara lain: 
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1. Arus pesan dua arah 

Komunikasi interpersonal menempatkan sumber pesan dan 

penerima pesan dalam posisi yang sejajar. Artinya, komunikator 

dan komunikan dapat berganti peran secara cepat. Arus pesan dua 

arah ini berlangsung secara berkelanjutan. 

 

2. Suasana nonformal 

Komunikasi interpersonal biasanya berlangsung dalam suasana 

nonformal. Dalam suasana nonformal tersebut, pesan yang 

dikomunikasikan biasanya bersifat lisan.  

 

3. Umpan balik segera 

Komunikasi interpersonal biasanya mempertemukan para pelaku 

komunikasi secara tatap muka, maka umpan balik dapat diketahui 

dengan segera. Seorang komunikator memperoleh balikan atas 

pesan dari komunikan, baik secara verbal maupun nonverbal 

dengan cepat. 

 

4. Komunikasi berada dalam jarak yang dekat. 

Komunikasi interpersonal merupakan metode komunikasi antar 

individu yang menuntut agar peserta komunikasi berada dalam 

jarak yang dekat, baik secara fisik maupun psikologi. Jarak dekat 

dalam arti fisik berarti para pelaku saling bertatap muka dan 
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berada dalam satu lokasi tertentu. Sedangkan jarak dekat secara 

psikologis menunjukan hubungan antar individu. 

 

5. Peserta komunikasi mengirim dan menerima pesan secara 

simultan dan spontan, baik secara verbal maupun nonverbal. 

Peserta komunikasi dapat memberdayakan pemanfaatan kekuatan 

pesan verbal maupun noverbal secara simultan agar komunikasi 

dapat berjalan dengan efektif.  

 

Devito (1997 dikutip dalam Suranto, 2011, h. 82-84) 

menjelaskan ada lima sikap positif yang mendukung komunikasi 

interpersonal, antara lain: 

1. Keterbukaan (openness) 

Keterbukaan merupakan sikap dapat menerima masukan dari 

orang lain, serta berkenan untuk menyampaikan informasi 

penting kepada orang lain. Keterbukaan disini berarti kesediaan 

untuk membuka diri mengungkapkan informasi yang biasanya 

disembunyikan. Sikap keterbukaan ditandai dengan adanya 

kejujuran dalam merespon segala stimuli komunikasi. Dengan 

adanya keterbukaan, maka komunikasi interpersonal akan 

berlangsung secara adil, transparan, dua arah, dan dapat diterima 

oleh semua pihak yang berkomunikasi.  
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2. Empati (emphaty) 

Empati adalah kemampuan seseorang untuk merasakan kalau 

seandainya menjadi orang lain, dapat memahami sesuatu yang 

sedang dialami orang lain, dapat merasakan apa yang dirasakan 

orang lain, dan dapat memahami suatu persoalan dari sudut 

pandang orang lain melalui kacamata orang lain. Orang yang 

memiliki rasa empati mampu memahami motivasi dan 

pengalaman orang lain, perasaan dan sikap mereka, serta harapan 

dan keinginan mereka. Hakikat empati adalah usaha masing-

masing pihak untuk merasakan apa yang dirasakan orang lain dan 

dapat memahami pendapat, sikap, dan perilaku orang lain. 

 

3. Sikap mendukung (supportiveness) 

Hubungan interpersonal akan menjadi efektif apabila dalam 

hubungan tersebut terdapat sikap saling mendukung 

(supportiveness). Masing-masing pihak yang berkomunikasi 

memiliki komitmen untuk mendukung terselenggaranya interaksi 

secara terbuka.  

 

4. Sikap positif (positiveness) 

Sikap positiveness ditunjukan dalam bentuk sikap dan perilaku. 

Dalam komunikasi interpersonal diperlukan adanya sikap positif, 

bukan prasangka dan curiga. Tindakan yang dipilih juga harus 
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tindakan yang relevan dan sesuai dengan tujuan komunikasi 

interpersonal. Sikap positif dapat ditunjukan dengan berbagai 

macam sikap dan perilaku, antara lain menghargai orang lain, 

berpikiran positif terhadap orang lain, tidak menaruh curiga 

secara berlebihan, meyakini pentingnya orang lain, memberikan 

pujian dan penghargaan, serta adanya komitmen dalam menjalin 

kerjasama.  

 

5. Kesetaraan (equality) 

Kesataraan ialah pengakuan bahwa kedua belah pihak memiliki 

kepentingan, kedua belah pihak sama-sama bernilai dan berharga, 

dan saling memerlukan. Kesetaraan yang dimaksud disini adalah 

berupa pengakuan dan kesadaran, serta kerelaan untuk 

menempatkan diri setara dengan lawan bicara. Indikator 

kesetaraan antara lain menyadari akan adanya kepentingan yang 

berbeda, tidak memaksakan kehendak, suasana komunikasi akrab 

serta nyaman, dan sebagainya. 

 

Menurut Suranto (2011, h. 19-22) komunikasi interpersonal 

merupakan suatu action oriented atau tindakan yang berorientasi pada 

tujuan tertentu. Tujuan komunikasi interpersonal ada berbagai 

macam, antara lain: 
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1. Mengungkapkan perhatian kepada orang lain 

Dalam hal ini seseorang berkomunikasi dengan cara menyapa, 

tersenyum, melambaikan tangan, membungkukkan badan, 

menanyakan kabar kesehatan kepada partner komunikasinya, dan 

sebagainya.  

 

2. Menemukan diri sendiri 

Seseorang melakukan komunikasi interpersonal karena ingin 

mengetahui dan mengenali karakteristik diri pribadi berdasarkan 

informasi dari orang lain. Komunikasi interpersonal memberikan 

kesempatan kepada kedua belah pihak untuk berbicara tentang 

apa yang disukai dan yang tidak. Dengan demikian, maka 

seseorang memperoleh informasi berharga mengenai jati diri. 

 

3. Menemukan dunia luar 

Dengan komunikasi interpersonal diperoleh berbagai kesempatan 

untuk mendapatkan informasi dari orang lain, termasuk informasi 

yang penting dan aktual. Melalui informasi tersebut, maka dapat 

menemukan keadaan dunia luar yang sebelumnya tidak diketahui. 

 

4. Membangun dan memelihara hubungan yang harmonis 

Salah satu kebutuhan setiap orang sebagai makhluk sosial adalah 

membentuk dan memelihara hubungan baik dengan orang lain. 
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Oleh karena itu setiap orang melakukan komunikasi interpersonal 

untuk membangun dan memelihara hubungan sosial dengan 

orang lain.  

 

5. Mempengaruhi sikap dan tingkah laku 

Komunikasi interpersonal ialah proses penyampaian suatu pesan 

oleh seseorang kepada orang lain untuk memberitahu atau 

mengubah sikap, pendapat, atau perilaku baik secara langsung 

maupun tidak langsung.  

 

6. Mencari kesenangan atau sekedar menghabiskan waktu 

Seseorang yang melakukan komunikasi interpersonal terkadang 

hanya sekedar untuk mencari kesenangan atau hiburan. 

Komunikasi interpersonal semacam itu dapat memberikan 

keseimbangan yang penting dalam pikiran yang memerlukan 

suasana rileks, ringan, dan menghibur dari semua keseriusan 

kegiatan sehari-hari. 

 

7. Menghilangkan kerugian akibat salah komunikasi 

Komunikasi interpersonal dapat menghilangkan kerugian akibat 

salah komunikasi dan interpretasi yang terjadi antara sumber dan 

penerima pesan. Hal tersebut terjadi karena komunikasi 

interpersonal dapat dilakukan pendekatan secara langsung dan 

Pola Komunikasi Dan..., Oslerian Agata Okalin, FIKOM UMN, 2017



23 
 

menjelaskan berbagai pesan yang rawan menimbulkan kesalahan 

interpretasi.  

 

8. Memberikan bantuan 

Ahli kejiwaan dan psikolog menggunakan komunikasi 

interpersonal dalam kegiatan profesionalnya untuk mengarahkan 

kliennya. Tanpa disadari setiap orang ternyata sering bertindak 

sebagai konselor dalam interaksi sosial sehari-hari.  

 

2.2.2 Keluarga 

Menurut Mulyana (2008, h. 214-215) dalam sebuah 

kehidupan, tidak dapat dipungkiri bahwa hubungan yang menjadi 

kepedulian kebanyakan orang adalah hubungan dalam keluarga. 

Keluarga adalah sekelompok orang yang terikat oleh darah, 

perkawinan, atau adopsi. Keluarga mewakili suatu konstelasi 

hubungan yang sangat khusus.  

Menurut Wood (2013, h. 327) ada empat panduan untuk 

menerapkan komunikasi efektif dalam keluarga antara lain:  

1. Mengelola keseimbangan peran dalam hubungan keluarga 

Salah satu bagian penting dalam keberlangsungan keluarga yang 

sehat adalah menciptakan keadilan peran dalam keluarga. 

Tanggung jawab dalam keluarga menjadi tanggung jawab seluruh 

anggota keluarga, tidak hanya tanggung jawab ayah atau ibu. 
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2. Membuat pilihan sehari-hari untuk menguatkan keintiman 

Kepekaan melihat kondisi keluarga sebagai refleksi pilihan yang 

diambil oleh anggotanya. Walaupun kita tidak menyadari 

keputusan yang sedang dibuat, akan tetapi secara terus menerus 

kita memilih akan menjadi apa dan apa jenis hubungan yang akan 

kita ciptakan. 

 

3. Menunjukan rasa menghargai dan perhatian 

Anggota keluarga harus menunjukan secara konsisten kalau 

mereka saling menghormati dan memperhatikan anggota lainnya. 

Hal tersebut dilakukan agar tercipta kondisi keluarga yang saling 

cinta dan memuaskan satu dengan yang lainnya. 

 

4. Jangan terluka hanya karena hal kecil 

Kita harus mampu mengabaikan gangguan-gangguan kecil yang 

pasti muncul dalam kehidupan.  

 

2.2.3 Pola Komunikasi Keluarga 

Pola komunikasi keluarga merupakan salah satu faktor yang 

sangat penting, karena keluarga adalah lembaga sosial pertama yang 

dikenal oleh seorang anak selama proses komunikasi berlangsung. 

Menurut Devito (2013, h. 272-273), ada empat pola komunikasi 

keluarga yang umum pada keluarga inti antara lain: 
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1. Pola Komunikasi Persamaan (The Equality Pattern) 

Pola komunikasi persamaan ialah dimana setiap individu berbagi 

hak dan kesempatan yang sama untuk berkomunikasi. Pola 

komunikasi persamaan berjalan dengan terbuka, jujur, langsung, 

dan bebas dari pembagian kekuasaan. Peran setiap orang 

dijalankan secara merata dan dalam proses pengambilan 

keputusan, semua orang memiliki hak yang sama. Keluarga akan 

merasa puas apabila terjadi kesetaraan dalam berkomunikasi. 

 

2. Pola Komunikasi Seimbang Terpisah (The Balanced Split 

Pattern) 

Kesetaraan hubungan dalam keluarga tetap terjaga, namun tiap 

orang memiliki daerah kekuasaan yang berbeda dari yang 

lainnya. Tiap orang dilihat sebagai ahli atau pembuat keputusan 

dalam bidang yang berbeda. Misalnya dalam keluarga normal 

atau tradisional, suami dipercaya dalam urusan bisnis dan politik.  

Istri dipercaya untuk mengurus anak dan memasak. Konflik yang 

terjadi dalam keluarga juga tidak dipandang sebagai ancaman 

karena tiap individu memiliki area dan keahliannya masing-

masing. 

 

3. Pola Komunikasi Tak Seimbang Terpisah (The Unbalance Split 

Pattern) 

Pola Komunikasi Dan..., Oslerian Agata Okalin, FIKOM UMN, 2017



26 
 

Dalam pola komunikasi tak seimbang terpisah ini, satu orang 

mendominasi, satu orang dianggap sebagai ahli lebih dari yang 

lainnya. Satu orang inilah yang memegang kendali dalam sebuah 

hubungan. Dalam beberapa kasus, seseorang ini biasanya 

memiliki kecerdasan intelektual yang lebih tinggi, lebih 

bijaksana, dan pengetahuan yang lebih tinggi atau berpenghasilan 

lebih tinggi. Anggota keluarga yang lain berkompensasi dengan 

cara tunduk pada seseorang tersebut dan membiarkan orang yang 

mendominasi itu memenangkan argumen dan pengambilan 

keputusannya sendiri. 

 

4. Pola Komunikasi Monopoli (The Monopoly Pattern) 

Dalam pola komunikasi ini, Satu orang dipandang sebagai 

pemegang kekuasaan. Satu orang ini lebih bersifat memberi 

perintah daripada berkomunikasi dan memiliki hak penuh dalam 

mengambil keputusan, sehingga jarang sekali untuk bertanya dan 

meminta pendapat orang lain. Ia memiliki hak penuh untuk 

mengambil keputusan, sehingga tidak pernah bertanya atau 

meminta pendapat dari orang lain. Pemegang kekuasaan 

memerintahkan kepada yang lain mengenai hal yang boleh dan 

tidak boleh dilakukan.  
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2.2.4 Pola Asuh Orangtua 

Menurut Gunarsa (2002, h. 37) pola asuh orangtua adalah cara 

orangtua bertindak, berinteraksi, mendidik, dan membimbing anak 

sebagai suatu aktivitas yang melibatkan banyak perilaku tertentu 

secara individual maupun bersama-sama sebagai serangkaian usaha 

aktif untuk mengarahkan anak. 

Diana Baumrind (dikutip dalam Santrock, 2007, h. 464) 

menyebutkan bahwa ada empat bentuk gaya pengasuhan atau 

parenting, yaitu: 

a. Authoritarian parenting 

Gaya asuh yang bersifat membatasi dan menghukum, dimana 

hanya ada sedikit percakapan antara orangtua dan anak. Orangtua 

yang otoriter memerintahkan anak untuk mengikuti petunjuk 

mereka dan menghormati mereka. Mereka membatasi dan 

mengontrol anak mereka dengan cara tidak mengizinkan anak 

berbicara banyak.  

 

b. Authoritative parenting  

Gaya asuh positif yang mendorong anak untuk independen, 

namun tetap memberikan batasan secara kontrol terhadap 

tindakan mereka. Pola pengasuhan jenis ini biasanya disebut juga 

pola pengasuhan yang demokratis, pertukaran pendapat 
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diperbolehkan dan orangtua bersikap membimbing serta 

mendukung.  

 

c. Neglectful parenting  

Gaya asuh dimana orangtua tidak terlibat aktif dalam kehidupan 

anaknya, bahkan ketika anaknya menjadi remaja atau masih kecil. 

Anak dari orangtua yang acuh tak acuh ini sering kali bertindak 

tidak kompeten secara sosial. Mereka cenderung kurang dapat 

mengontrol diri, tidak cukup mandiri, dan tidak termotivasi untuk 

berprestasi. 

 

d. Indulgent Parenting  

Gaya asuh dimana orangtua sangat terlibat dalam kehidupan 

anaknya, tetapi tidak banyak memberikan batasan atau kekangan 

kepada perilaku mereka. Orangtua ini sering membiarkan 

anaknya untuk melakukan apa yang di inginkan si anak dan 

membiarkan anak mencari caranya sendiri untuk mencapai 

tujuannya. Sebab orangtua model ini percaya bahwa kombinasi 

dukungan pengasuhan dan sedikit pembatasan akan menciptakan 

anak yang kreatif dan percaya diri.  
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2.2.5 Anak Tunarungu 

Setiarto (2015) seseorang yang mengalami tunarungu, secara 

fisik tidak berbeda dengan anak yang dapat mendengar pada 

umumnya. Seseorang akan mengetahui bahwa anak menyandang 

ketunarunguan ketika berbicara. Mereka berbicara tanpa suara atau 

dengan suara yang kurang atau tidak jelas artikulasinya, atau bahkan 

tidak berbicara sama sekali dan mereka hanya berisyarat untuk 

berkomunikasi. Anak tunarungu adalah anak yang mengalami 

gangguan pendengaran dan percakapan dengan derajat pendengaran 

yang bervariasi. Biasanya antara 27db – 40db dikatakan sangat ringan, 

41db – 55db dikatakan ringan, 56db – 70db dikatakan sedang, 71db – 

90db dikatakan berat, dan 91db ke atas dikatakan tuli. 

Setiarto (2015) ketidakmampuan berbicara yang dialami anak 

tunarungu memunculkan pendapat umum yang berkembang, bahwa 

anak tunarungu ialah anak yang hanya tidak mampu mendengar, 

sehingga tidak dapat berkomunikasi secara lisan dengan orang dengar 

lainnya. Karena pendapat tersebut, ketunarunguan dianggap ketunaan 

yang paling ringan dan kurang mengundang simpati, dibandingkan 

dengan ketunaan yang berat dan dapat menyebabkan keterasingan 

dalam kehidupan sehari-hari. Batasan ketunarunguan tidak saja 

terbatas pada seseorang yang kehilangan pendengaran sangat berat, 

melainkan mencakup seluruh tingkat kehilangan pendengaran dari 

tingkat ringan, sedang, berat sampai sangat berat.  
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Setiarto (2015) Menurut Moores, ada dua kelompok definisi 

ketunarunguan. Pertama, seseorang dikatakan tuli (deaf) apabila 

kehilangan kemampuan mendengar pada tingkat 70 db Iso atau lebih, 

sehingga ia tidak dapat mengerti pembicaraan orang lain melalui 

pendengarannya, baik dengan alat ataupun tanpa alat bantu 

mendengar. Kedua, seseorang dikatakan kurang dengar (hard of 

hearing) bila kehilangan pendengaran pada 35 db Iso, sehingga ia 

mengalami kesulitan untuk memahami pembicaraan orang lain 

melalui pendengarannya, baik tanpa alat maupun dengan alat bantu 

mendengar. 

 

2.2.6 Komunikasi Nonverbal 

Menurut Budyatna dan Ganiem (2011, h. 110) komunikasi 

nonverbal adalah setiap informasi atau emosi dikomunikasikan tanpa 

menggunakan kata-kata atau nonlinguistic. Komunikasi nonverbal 

dapat dikatakan cukup penting karena apa yang kita sering lakukan 

mempunyai makna yang jauh lebih penting dibanding dengan apa 

yang kita katakan. Nonverbal lebih cenderung kepada otak kanan 

yang bersifat afektif atau emosional.  

Verderber et al. (2007 dalam Budyatna & Ganiem, 2011, h. 

115-118) komunikasi nonverbal memiliki lima fungsi sebagai berikut: 
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- Melengkapi informasi 

Informasi atau isi sebuah pesan terkadang lebih banyak 

disampaikan secara nonverbal. Isyarat-isyarat nonverbal berguna 

untuk mengulang, mensubtitusi, menguatkan, atau 

mempertentangkan pesan verbal kita. Isyarat nonverbal dapat 

digunakan untuk mengulangi apa yang telah kita katakan secara 

verbal.  

 

- Mengatur interaksi 

Interaksi yang kita lakukan terkadang dilakukan dengan 

menggunakan isyarat nonverbal dan dengan cara yang tidak 

terlihat. Komunikator yang efektif akan belajar menyesuaikan 

apa yang ia katakan dan bagaimana mengatakannya atas dasar 

isyarat-isyarat nonverbal orang lain.  

 

- Mengekspresikan atau menyembunyikan emosi dan perasaan 

Perilaku nonverbal dapat digunakan untuk menutupi perasaan 

kita yang sebenarnya. Tanpa disadari kita lebih sering 

menunjukan emosi kita yang sebenarnya secara nonverbal 

daripada dengan kata-kata. Misalnya ketika kita menunjukan 

kepedulian, maka kita bisa duduk berdekatan, menatap 

kepadanya dan merangkulnya. 
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- Menyajikan sebuah citra 

Manusia mencoba menciptakan kesan yang baik mengenai 

dirinya melalui cara ia tampil dan bertindak. Manusia secara hati-

hati mengembangkan citra melalui pakaian, merawat diri, 

perhiasan, dan milik pribadi lainnya. Seseorang tidak hanya 

menggunakan komunikasi nonverbal untuk mengkomunikasikan 

citra pribadi, tetapi juga untuk menyajikan citra atau identitas 

hubungan.  

 

- Memperlihatkan kekuasaan dan kendali 

Banyak perilaku nonverbal merupakan isyarat dari kekuasaan, 

kendali, dan dominasi. Misalnya, orangtua berharap bahwa anak-

anak mereka akan menerima secara nonverbal kekuasaan 

orangtua dengan terus menatap sebagai isyarat rasa hormat 

kepada orangtua. 
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2.3 Kerangka Pemikiran 

 

Bagan 2.1 Kerangka Pemikiran 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Komunikasi dan cara 

mengasuh orangtua yang 

memiliki remaja tunarungu 

Komunikasi  

Interpersonal 

Metode 

Studi  

Kasus 

(K. Yin) 

Paradigma  

Post-Positivis 

Lima sikap positif 

komunikasi interpersonal: 

- Keterbukaan 

(openness) 

- Empati (emphaty) 

- Sikap mendukung 

(supportiveness) 

- Sikap positif 

(positiveness) 

- Kesetaraan (equality) 
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