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ABSTRACT 

Educational character ordering process and gaining knowledge that lasts from children to 

adults. Communication between teachers and students is very necessary, considering that 

currently students with special needs still do not get maximum attention in teaching and 

learning activities. This study aims to see the communication strategy of teachers to students 

with special needs in creating self-confidence and shaping student independence. The theory 

used in this research is the Cangara theory, which is to determine a strategy in communication 

planning that begins with selecting and determining communicators, determining targets and 

analyzing audience needs, composing messages, and selecting media and communication 

channels. The data technique is done by interviewing, observing, and collecting documents or 

archives that can provide more valid information. Based on the research results, it can be seen 

that the most effective communication strategies between teachers and students with special 

needs in developing self-confidence and learning independence is the process of delivering 

information and selecting media. 

Keywords: Communication Strategy, Students with Special Needs, Confidence, Student 

Independence. 

 

ABSTRAK 

Pendidikan merupakan proses pembentukan karakter serta menimba ilmu yang berlangsung 

dari anak-anak sampai dewasa. Komunikasi antara guru dengan siswa sangat diperlukan, 

mengingat saat ini siswa berkebutuhan khusus masih kurang mendapat perhatian maksimal 

dalam kegiatan belajar mengajar. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui strategi 

komunikasi guru terhadap siswa berkebutuhan khusus dalam menciptakan rasa percaya diri 

dan membentuk kemandirian siswa. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori 

Cangara yakni untuk menetapkan strategi dalam perencanaan komunikasi yang diawali dengan 

memilih dan menetapkan komunikator, menetapkan target sasaran dan analisis kebutuhan 

khalayak, menyusun pesan, serta memilih media dan saluran komunikasi. Teknik pengumpulan 

data dilakukan dengan wawancara, observasi, serta mengumpulkan dokumen atau arsip yang 

dapat memberikan informasi lebih valid. Berdasarkan ahasil penelitian dapat diketahui, strategi 

komunikasi antara guru dengan siswa berkebutuhan khusus dalam mengembangkan rasa 

percaya diri serta kemandirian belajar yang paling efektif adalah pada proses penyampaian 

informasi dan pemilihan media. 

Kata Kunci : Strategi Komunikasi, Siswa Berkebutuhan Khusus, Percaya Diri, 

Kemandirian Siswa.  



 

PENDAHULUAN 

Pada lingkungan masyarakat, penyandang disabilitas masih sering dikesampingkan dan 

kurang dipedulikan. Tidak sedikit masyarakat yang beranggapan bahwa kehadiran 

penyandang disabilitas ini menjadi beban dan seringkali dianggap tidak mampu untuk 

mandiri tanpa bantuan orang lain. Menurut data dari International Labour Organization 

sekitar 15 persen dari jumlah penduduk di dunia adalah penyandang disabilitas– lebih dari 

satu miliar orang. Mereka terbilang kelompok minoritas terbesar di dunia.  

Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 

mendefinisikan pendidikan khusus sebagai pendidikan bagi peserta didik yang memiliki 

tingkat kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena kelainan fisik, emosional, 

mental, sosial, dan atau memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa (Kustawan & 

Meimulyani, 2013).  

Namun realita saat ini, dalam bidang pendidikan, penyandang disabilitas sering kali di 

nomor sekian kan. Padahal, fakta dilapangan menunjukkan bahwa tidak menutup 

kemungkinan bahwa anak berkebutuhan khusus dapat meraih prestasi. Seperti halnya 

Marquel seorang mahasiswa jurusan Teknik Informatika Universitas Brawijaya Malang 

yang  mengalami tunarungu mampu meraih prestasi layaknya para mahasiswa lainnya. 

Marquel pernah mendapatkan Juara 1 Top Model Black and White, Juara 2 Photogenic 

Malang 2014, Juara 1 Photogenic 2015, Juara 2 Fashion Sporty Malang, dan Juara 3 

Fashion Show Malang 2013 (sumber:liputan6.com).  

Dukungan orang tua dalam dunia pendidikan serta bimbingan guru disekolah sangat 

memberi pengaruh yang tinggi terhadap kepercayaan diri serta kemandirian siswa dalam 

belajar dan berprestasi. Maka dari itu, strategi komunikasi sangat diperlukan untuk 

menciptakan rasa percaya diri serta kemandirian siswa berkebutuhan khusus dalam 

kegiatan belajar mengajar di sekolah. 

 

TINJAUAN PUSTAKA 

Komunikasi  

Menurut Trenholm dan Jensen (dalam Fajar, 2009:31), komunikasi merupakan suatu 

proses dimana sumber mentransmisikan pesan kepada penerima melalui beragam saluran. 

Suatu proses yang mentransmisikan pesan kepada penerima pesan melalui berbagai media 

yang dilakukan oleh komunikator adalah suatu tindakan komunikasi. Selanjutnya menurut 



Weaver (dalam Fajar, 2009:32), komunikasi adalah seluruh prosedur melalui pemikiran 

seseorang yang dapat mempengaruhi pikiran orang lain. 

Secara terminologis, komunikasi berarti proses penyampaian suatu pernyataan oleh 

seseorang kepada orang lain. Dari pengertian tersebut, jelas bahwa komunikasi melibatkan 

beberapa orang dimana seseorang menyatakan sesuatu kepada orang lain. Komunikasi 

yang dimaksudkan di sini adalah komunikasi manusia atau dalam bahasa asing human 

communication yang sering pula disebut komunikasi sosial atau social communication.  

Proses Komunikasi 

Roger dan Shoemaker, dalam bukunya berjudul Communication of Innovation. New 

York: Free Press (1971), yaitu : “A common model of communications process is that 

source, message, channel, receiver and effect” yang dikenal dengan model proses 

komunikasi dengan formula S-M-C-R-E.  

Model komunikasi S-M-C-R-E dapat dijabarkan sebagai berikut: 

a. Source, yaitu individu atau humas yang berinisiatif sebagai sumber atau untuk 

menyampaikan pesan-pesannya. 

b. Message, adalah suatu gagasan, ide berupa pesan, informasi, pengetahuan yang 

akan disampaikan komunikator kepada komunikan. 

c. Channel, median atau sarana untuk menyalurkan pesan-pesan yang disampaikan 

oleh komunikator kepada komunikan. Media digunakan dalam komunikasi apabila 

komunikan berada di tempat yang jauh dari komunikator atau jika jumlah komunikan 

banyak. 

d. Receiver, merupakan pihak yang menerima pesan dari komunikator atau biasa disebut 

sebagai komunikan.    

e. Effect, suatu dampak yang terjadi dalam proses penyampaian pesan-pesan tersebut, 

yang dapat berakibat positif maupun negatif menyangkut tanggapan, persepsi, dan 

opini dari hasil komunikasi tersebut. (Ruslan, 2010) 

Strategi Komunikasi  

Menurut Cangara (2013:108) untuk menetapkan strategi dalam perencanaan 

komunikasi tentu saja kembali kepada elemen dari komunikasi, yakni who says what, 

to whom through what channels, and what effect. Maka dalam berkomunikasi harus ada 

komunikator, pesan, media, komunikan, dan efek yang dimunculkan. Karena itu 

strategi yang dijalankan dalam perencanaan komunikasi harus diawali dengan langkah-

langkah sebagai berikut: 

 



a. Memilih dan menetapkan komunikator 

Dalam berbagai kajian komunikasi, komunikator menjadi sumber dan kendali 

semua aktivitas komunikasi, terdapat tiga syarat yang harus dipenuhi seorang 

komunikator, yakni tingkat kepercayaan orang lain kepada dirinya (kredibilitas), 

daya tarik (attractive), kekuatan (power).  

b. Menetapkan target sasaran dan analisis kebutuhan khalayak 

 Khalayak memiliki sifat yang aktif sehingga antara komunikator dan komunikan 

terdapat hubungan saling mempengaruhi. Dengan demikian, komunikator harus 

mampu menciptakan persamaan kepentingan dengan komunikan agar pesan dapat 

diterima dengan baik oleh komunikan/khalayak. Persamaan kepentingan tersebut 

terutama dalam hal penyusunan pesan, penetapan metode, dan pemilihan media 

yang mana dapat terbentuk jika komunikator memahami mengenai pola pikir 

(frame of reference) dan pengalaman lapangan (fields of experience) dari khalayak 

secara tepat dan seksama.  

c. Menyusun pesan  

Diperlukan penyusunan pesan yang matang dengan menentukan tema dan materi. 

Hal penting yang harus dilakukan dalam mempengaruhi khalayak dari pesan 

tersebut, ialah mampu membangkitkan perhatian, oleh karena itu, dibutuhkan 

teknik penyampaian pesan yang bersifat informatif, persuasif, dan edukatif.  

d. Memilih media dan saluran komunikasi  

Memilih media dan saluran komunikasi harus mempertimbangkan karakteristik isi 

dan tujuan isi pesan yang ingin disampaikan, dan jenis media yang dimiliki oleh 

khalayak (Cangara, 2013:108-120). 

Percaya Diri 

Definisi rasa percaya diri (Self Confidence) dari uraian diatas menurut Gael 

Lindenfield adalah meyakinkan pada kemampuan  dan penilaian (judgement) diri 

sendiri dalam melakukan tugas dan memilih pendekatan yang efektif. Hal ini termasuk 

kepercayaan atas kemampuannya menghadapi lingkungan yang semakin menantang 

dan kepercayaan atas keputusan atau pendapatnya. Sedangkan kepercayaan diri adalah 

sikap positif seorang induvidu yang memampukan dirinya untuk mengembangkan 

penilaian positif baik terhadap diri sendiri maupun terhadap lingkungan atau situasi 

yang dihadapinya (Gael, 1994:3). 

 

 



 

 Kemandirian  

Haris Mujiman (2011:1) berpendapat bahwa belajar mandiri merupakan 

kegiatan belajar aktif, yang didorong oleh motif untuk menguasai sesuatu kompetensi, 

dan dibangun dengan bekal pengetahuan atau kompetensi yang telah dimiliki. 

Adapun ciri-ciri kemandirian belajar menurut Laird (dalam Haris Mujiman, 

2011: 9-10) diantaranya terdiri dari kegiatan belajar mengarahkan diri sendiri atau tidak 

tergantung pada orang lain, mampu menjawab pertanyaan saat pembelajaran bukan 

karena bantuan guru atau lainnya, lebih suka aktif daripada pasif, memiliki kesadaran 

apa yang harus dilakukan, evaluasi belajar dilaksanakan bersama-sama, belajar dengan 

mengaplikasikan (action), pembelajaran yang berkolaborasi artinya memanfaatkan 

pengalaman dan bertukar pengalaman, pembelajaran yang berbasis masalah, dan selalu 

mengharapkan manfaat yang dapat diaplikasikan dalam kehidupan.  

Anak Berkebutuhan Khusus 

Menurut Heward (2003), anak berkebutuhan khusus adalah anak dengan 

karakteristik khusus 6 yang berbeda dengan anak pada umumnya tanpa selalu 

menunjukan pada ketidakmampuan mental, emosi atau fisik. Anak berkebutuhan 

khusus adalah anak yang memerlukan penanganan khusus sehubungan dengan 

gangguan perkembangan dan kelainan yang dialami anak.  

Mereka yang digolongkan pada anak yang berkebutuhan khusus dapat 

dikelompokkan berdasarkan ganngguan atau kelainan pada aspek :  

1. Fisik/motorik : cerebral palsi, polio  

2. Kognitif : mentalretardasi, anak unggul ( berbakat )  

3. Bahasa dan bicara  

4. Pendengaran  

5. Penglihatan  

6. Sosial emosi 

Anak berkebutuhan khusus juga dapat di maknai sebagai anak yang karena kondisi 

fisik, mental, sosial, dan/ atau memiliki kecerdasan atau bakat istimewa memerlukan 

bantuan khusus dalam pembelajaran (Wardani, 2013). 

 

METODE PENELITIAN 

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif, yaitu data yang 

dikumpulkan berbentuk kata-kata, gambar, bukan angka-angka. (Sudarwan Danim, 



2002:51). Penelitian ini dilakukan di SLB N 1 Gunungkidul yang beralamat di Jl. 

Pemuda, Purbosari, Baleharjo, Kec. Wonosari, Kabupaten Gunung Kidul, Daerah 

Istimewa Yogyakarta. Proses pengumpulan data dalam penelitian ini adalah penulis 

melakukan wawancara dengan Kepala Sekolah, Guru Bidang Kesiswaan, Guru Bidang 

Kurikulum, serta Orang tua siswa. humas Dewan Perwakilan Rakyat Republik 

Indonesia (DPR RI). Adapun observasi langsung pada saat kegiatan belajar mengajar 

(home visit) dirumah siswa bersama dengan Guru Kelas B. Teknis analisis data yang 

digunakan dalam penelitian kualitatif ini adalah teknis analisis data model Miles dan 

Huberman yang meliputi pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan 

penarikan kesimpulan. 

 

PEMBAHASAN 

 Dalam proses menentukan strategi komunikasi, guru di SLB N 1 Gunungkidul 

menimbang melalui perencanaan komunikasi yang telah disusun agar pesan-pesan atau 

materi yang akan disampaikan kepada para siswa dapat sesuai dengan tujuan yang 

diinginkan, yakni rasa percaya diri dan kemandirian belajar siswa. Dalam menjalankan 

strategi komunikasi yang tepat dalam pembelajaran, guru tidak dapat terlepas dari 

faktor-faktor yang mempengaruhi serta mendukungnya. Faktor-faktor tersebut antara 

lain:  

1. Menetapkan Komunikator  

Setidaknya ada tiga syarat yang harus dipenuhi seorang komunikator, yakni tingkat 

kepercayaan orang lain terhadap dirinya (kredibilitas), daya tarik (attractive), 

kekuatan (power):  

a. Kredibilitas: Guru – guru di SLB N 1 Gunungkidul mendapatkan kepercayaan  

dalam mendidik siswa – siswa hal ini dikarenakan pendidikan guru yang hampir 

semua sudah S1 bahkan S2. Serta pengalaman yang ditempuh guru sudah bertahun 

– tahun yang memiliki jam terbang dalam kegiatan belajar dengan siswa 

berkebutuhan khusus pun tinggi. Bahkan setiap tahun ada pelatihan – pelatihan lagi 

dari dinas pendidikan provinsi untuk meningkatkan kemampuan guru misalnya 

update dalam teknologi, serta metode pengajaran baru melalui media online. 

b. Daya tarik: Setiap guru yang mengajar di SLB N 1 Gunungkidul masing – 

masing memiliki daya tarik untuk membuat murid – murid merasa nyaman dan 

memahami pelajaran. Hal ini disesuaikan dengan situasi maupun kondisi setiap 

murid mengingat karakter setiap anak berbeda- beda. 



c. Kekuatan: Setiap Guru memiliki kekuatan baik secara fisik maupun mental yang 

diwujudkan dalam mengajar. Kekuatan fisik sangat dibutuhkan apabila dalam 

kegiatan belajar melakukan banyak pengulangan, dan pengawasan kepada siswa 

tertentu yang biasanya terlalu aktif atau tertinggal dalam pembelajaran. Sedangkan 

kekuatan non fisik yang dimaksud adalah lebih kepada batin yakni dengan cara 

meningkatkan kesabaran lebih ekstra.  

2. Menetapkan Target Sasaran dan Analisis Kebutuhan Khalayak  

Untuk mengetahui atau memetakan karakteristik target sasaran di SLB N 1 

Gunungkidul adalah sebagai berikut:  

a. Aspek sosiodemografik, target sasaran utama adalah siswa berkebutuhan khusus 

dari jenjang TK – SMA, dengan pembagian kelas sebagai berikut; SLB A yakni 

ditujukan bagi para penyintas tunanetra, SLB B (Tunarungu), SLB C 

(Tunagrahita), SLB D (Tunadaksa), SLB E (Tunalaras), SLB G (Tunaganda).  

b. Aspek profil psikologis, anak berkebutuhan khusus ada yang merasa minder dan 

juga kebalikannya. Tetapi untuk awal pertemuan kebanyakan minder bahkan 

menangis. Posisi guru dalam hal ini bersifat membantu agar murid mampu 

bersosialisasi dengan siswa lain serta lingkungan dengan tujuan meminimalisir rasa 

minder  

c. Aspek karakteristik, penekanan terhadap siswa berkebutuhan khusus mengarah 

kepada respon, penerimaan, dan fokus belajar pada saat proses belajar mengajar 

online maupun home visit. Dari data yang diperoleh di atas, dijelaskan bahwa 

penetapan target sasaran, sesuai dengan hal yang disampaikan di atas yaitu dalam 

hal aspek sosiodemografik, aspek profil psikologis, dan aspek karakteristik. 

3. Menyusun Pesan  

Pada dasarnya terdapat tiga sifat pesan, antara lain informatif, persuasif, dan 

edukatif:  

a. Informatif: strategi guru dalam meningkatkan rasa percaya diri serta kemandirian 

belajar siswa berkebutuhan khusus yakni dengan mengajak anak turut aktif dalam 

kegiatan belajar, tentunya metode menyesuaikan dengan karakter setiap anak, serta 

tidak memberatkan tugas siswa baik pekerjaan rumah dari home visit maupun 

secara online. Kreativitas guru juga dituntut penuh dalam hal ini. 

b. Edukatif : guru menyampaikan materi yang kepada seluruh siswa berkebutuhan 

khusus dengan pendekatan terlebih serta pendampingan saat kegiatan belajar 

mengajar berlangsung baik dikelas maupun saat home visit. 



c. Persuasif : guru dapat semakin memahami cara menangani siswa berkebutuhan 

khusus serta bagaimana menentukan strategi yang tepat yaitu dengan memotivasi 

anak agar mau percaya diri serta belajar mandiri dan berprestasi. Dari sajian data 

dan analisis tersebut, diketahui bahwa dalam menyusun pesan yang baik yakni 

mengandung sifat – sifat seperti informatif, edukatif, dan persuasif. 

4. Memilih Media dan Saluran Komunikasi 

Media yang digunakan sangat beragam, ada yang langsung maupun melalui 

gambar saja atau bahkan animasi. Dari pernyataan yang diungkapkan guru 

berdasarkan yang guru lakukan, untuk anak tunagrahita biasanya harus dipraktikan 

secara langsung misal topiknya itu harus ditunjukan dengan jelas misalnya 

bagaiamana air mengalir dari tempat tinggi ke tempat rendah. Hal ini bertujuan 

agar anak dapat lebih mudah dalam memahami dan merealisasikan tugasnya kelak. 

Adapun penyampaian materi yang tetapi bisa dengan melihat gambar atau animasi 

yang berbentuk klip maupun film pendek, dimana anak dapat mengetahui 

bagaimana air mengalir dari tempat tinggi ke tempat rendah. Media yang 

digunakan oleh guru lain juga sama halnya dengan pernyataan sebelumnya di mana 

media mendukung tersampaikannya materi dengan efektif . 

 

KESIMPULAN 

1. Strategi komunikasi yang digunakan guru dalam meningkatkan rasa percaya diri serta 

kemandirian belajar siswa berkebutuhan khusus yakni dengan menetapkan 

komunikator, menetapkan target sasaran dan analisis kebutuhan khalayak, menyusun 

pesan yang akan disampaikan, dan memilih media atau saluran komunikasi.  

2. Dalam menetapkan komunikator, hal pertama yang mendasar adalah mendapatkan 

kepercayaan orangtua murid untuk mengajar siswa-siswi berkebutuhan khusus 

meskipun sekolah ini banyak sekali siswa dengan disabilitas yang berbeda. Kedua, daya 

tarik guru yakni dengan cara melakukan pendekatan kepada siswa, Dan ketiga, 

kekuatan pada guru baik secara fisik maupun non fisik. Pengalaman dan Pendidikan 

guru juga sangat penting guna membantu menciptakan target yakni tumbuhnya percaya 

diri dan mandiri siswa. 

3. Dalam menetapkan target sasaran dan analisis kebutuhan khalayak, SLB N 1 

Gunungkidul memiliki aturan yakni mencukupi umur, dan melakukan assessment 

terlebih dahulu. Apabila murid masih belum bisa menyesuaikan diri dengan jenjang 

yang akan diikuti maka murid bisa masuk kelas terapi terlebih dahulu, hal ini juga 



nantinya akan membentuk mental siswa agar lebih stabil dan kondusif dalam kegiatan 

belajar.  

4. Tahapan menyusun pesan agar sampai kepada target sasarannya strategi yang 

digunakan haruslah informatif, penerapannya bisa dengan pengulangan cerita, 

pemberian gambar berwarna pada sebuah bacaan tugas, dan penjabaran secara rinci.  

Secara persuasif sesekali siswa berkebutuhan khusus harus dibujuk agar mau mengikuti 

kegiatan belajar mengajar dan memiliki rasapercaya diri, biasanya siswa yang 

cenderung minder ditunjuk dan selalu diikutsertakan dalam kegiatan belajar mengajar 

misalnya sering ditanyai oleh guru.  

 5. Pesan yang digunakan untuk meningkatkan percaya diri dan kemandirian belajar di 

sini berupa materi yang disampaikan guru, yaitu kurikulum 2013 namun juga 

menyesuaikan dengan aturan Pendidikan khusus. Evaluasi selalu diadakan setiap 

semester bersama seluruh guru kelas .  

6. Media – media setiap guru berbeda hal ini dikarenakan menyesuaikan dengan kondisi 

siswa dikelas misalnya siswa tunanetra menggunakan audio, tunarungu menggunakan 

kiat – kiat kata serta bahasa isyarat. 
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