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Abstract 

This study aims to describe and explain the interpersonal communication 

carried out by teachers and students with down syndrome in the presence of 

openness, empathy, support, positive feelings, and appropriate treatment so that 

communication can run smoothly. This study uses primary communication patterns 

by using media and symbols to support the learning process to be more effective. 

The results of this study are 1) down syndrome students can express their desires, 

even though using verbal and nonverbal language; 2) obstacles often occur when 

down syndrome students and teachers interact, these obstacles include technical, 

semantic, and behavioral obstacles. The dominant obstacles that occur are 

behavioral barriers, because behavioral barriers concern the mood of students; 

and 3) there were several solutions found for the obstacles that occurred, namely 

teaching students in a repeated and emphasized manner, speaking briefly and not 

too long so that students understand what is being taught, talking more intensely 

with students, not pushing students, not being hard towards students and it must be 

slow, obeying the wishes of the students first before giving material or building the 

student's mood is very important, and learning ADL (Activity of Daily Living) needs 

to be done repeatedly so that they get used to doing this because it is important to 

train independence. 
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Pendahuluan 

 Komunikasi tidak dapat terpisah dari kehidupan manusia. Hubungan 

antar manusia terbentuk dengan adanya komunikasi, baik dalam bentuk komunikasi 

verbal (bahasa) atau nonverbal (gambar. simbol, atau media yang lainnya). Dengan 



berkomunikasi manusia dapat mempertahankan hidup, saling berhubungan atau 

berinterakasi dengan satu sama lain, dan agar dapat memperoleh kebahagiaan.   

 Komunikasi yang sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari adalah 

komunikasi interpersonal atau komunikasi antarpribadi. Kegiatan seperti 

percakapan tatap muka, percakapan melalui telepon, dan surat menyurat adalah 

bentuk-bentuk dalam komunikasi. Komunikasi antarpribadi adalah komunikasi 

yang terjadi secara tatap muka, yang membuat pesertanya menangkap reaksi orang 

lain secara langsung baik verbal maupun nonverbal. Komunikasi bisa dibilang 

efektif apabila interaksi antara kedua belah pihak saling memahami dan mengerti 

apa yang disampaikan (Mulyana, 2010: 73).  

 Komunikasi antarpribadi adalah komunikasi yang terjadi antara dua 

orang atau lebih. Dapat diartikan bahwa komunikasi antarpribadi merupakan suatu 

proses penyampaian atau pengiriman pesan dari satu orang terhadap orang lain 

dengan adanya efek dan timbal balik secara langsung (Liliweri,1997:12). Pola 

komunikasi berarti pola hubungan dua orang atau lebih dalam suatu proses 

pengiriman atau penerimaan pesan dengan cara yang tepat sehingga dapat 

dimengerti (Djamarah, 2004: 1). Komunikasi yang harusnya berjalan dengan lancar 

kadang menjadi tidak terkendali dikarenakan anak tersebut mengalami down 

syndrome. Selain, diajari di rumah tentang bagaimana cara berkomunikasi dengan 

baik terhadap orang lain, sekolah menjadi pilihan terbaik agar sang anak mendapat 

pendidikan khusus dari ahli yang berkompeten. Peran guru dalam membantu orang 

tua dengan penuh kesabaran sangat penting untuk mendorong komunikasi anak 

yang mengalami down syndrome.  

 Anak dengan kebutuhan khusus terutama anak dengan gangguan down 

syndrome adalah anak yang membutuhkan perhatian khusus. Menurut Durand dan 

Barlow down syndrome adalah kondisi dimana seseorang mengalami 

keterbelakangan perkembangan mental dan fisik pada anak yang terjadi akibat 

adanya abnormalitas perekembangan kromosom. Kromosom yang terbentuk 

merupakan akibat dari kegagalan sepasang kromosom untuk saling memisahkan 

diri saat terjadi pembelahan (Khurriah, 2018: 21-22). 



 Anak dengan gangguan down syndrome tentu akan lebih sulit 

menyampaikan keinginannya kepada orang lain. Dengan begitu tentu akan sulit 

memahami keinginan anak dengan gangguan down syndrome. Guru memiliki peran 

sangat penting untuk mengajarkan muridnya menyampaikan apa yang dia inginkan, 

terlebih anak tersebut sulit dalam berkomunikasi. Pola komunikasi dengan 

penyandang down syndrome, tentunya dilakukan dengan menggunakan bahasa 

yang disesuaikan agar mereka memahami apa yang akan disampaikan oleh orang 

lain. Pentingnya mengetahui keinginan penyandang down syndrome agar guru 

maupun orang tua mengetahui apa yang ingin dilakukan oleh anak tersebut. Dengan 

bahasa atau komunikasi verbal dinilai cukup efekstif agar penyandang down 

syndrome bisa berhubungan dengan orang lain. Biasanya mereka akan memulai 

percakapan menggunakan bahasanya dengan menirukan suara dan diikuti dengan 

ucapan satu suku kata, mulai menyusun kalimat sederhana, dan seterusnya. Jika 

penyandang down syndrome dapat menggunakan bahasa dengan baik, tentu orang 

disekelilingnya akan dapat mengetahui apa yang sedang ia bicarakan dan apa yang 

ingin ia lakukan. Hal tersebut tentunya akan mempengaruhi kehidupan penyandang 

down syndrome agar berjalan dengan baik seperti kebanyakan orang. 

Perkembangan dalam berbahasa tentunya akan meningkatkan kemampuan 

menguasai alat komunikasi, baik secara lisan, tertulis, dan menggunakan tanda atau 

isyarat untuk dapat saling memahami (Fatimah, 2006: 99).  

 Permasalahan tersebut membuat penulis tertarik mengangkat kajian yang 

berjudul Pola Komunikasi Antarpribadi Guru dan Murid Down Syndrome dalam 

Mengajarkan Murid Menyampaikan Keinginannya (Studi Kasus pada Pola 

Komunikasi Antarpribadi Guru dengan Murid Down Syndrome di SLB Negeri 2 

Kota Blitar).  

 

Rumusan Masalah 

1. Bagaimanakah pola komunikasi antarpribadi guru dan murid down 

syndrome dalam mengajarkan anak menyampaikan keinginannya di SLB 

Negeri 2 Kota Blitar? 



2. Bagaimanakah kendala dan hambatan pola komunikasi antarpribadi guru 

dan murid down syndrome dalam mengajarkan anak menyampaikan 

keinginannya di SLB Negeri 2 Kota Blitar?  

 

Tinjauan Pustaka 

1. Komunikasi 

            Menurut Shannon dan Weaver, komunikasi adalah suatu bentuk interaksi 

manusia yang bisa mempengaruhi manusia lainnya satu sama lain yang dilakukan 

baik secara sengaja maupun tidak sengaja, dan tidak terbatas pada bentuk 

komunikasi verbal saja, namun juga bisa lewat bentuk ekspresi muka, seni, lukiasan 

dan teknologi (Wiryanto, 2004: 7).  

Komunikasi antarpribadi berdasarkan pada hubungan diadik (Relational 

Dyadic) adalah komunikasi yang berlangsung diantara dua orang yang mempunyai 

hubungan yang mantap dan jelas (DeVito, 2010: 71). Komunikasi antarpribadi 

mengandung ciri-ciri sebagai berikut: 

a) Keterbukaan (openess) adalah kemauan atau keterbukaan dan 

menanggapi dengan senang hati informasi yang diterimanya dalam 

menghadapi hubungan antarpribadi. 

b) Empati (empathy) adalah dapat merasakan apa yang dirasakan orang lain.  

c) Dukungan (supportiveness) adalah suatu situasi yang terbuka untuk 

mendukung agar komunikasi dapat berlangsung secara efektif.    

d) Rasa positif (positiveness) adalah dimana seseorang tersebut harus 

mempunyai perasaan yang positif terhadap dirinya, dan mendorong 

orang lain untuk lebih aktif dalam berpartisipasi, serta dapat 

menumbuhkan situasi komunikasi yang kondusif untuk dapat 

berinteraksi secara efektif.  

e) Kesetaraan atau kesamaan (equality) adalah pengakuan secara diam- 

diam atau tersembunyi bahwa kedua pihak saling menghargai, 

menguntungkan atau berguna satu sama lain, dan memiliki sesuatu yang 

penting untuk disumbangkan (DeVito, 2010: 199).   



Pola Komunikasi adalah proses yang dirancang untuk mewakili kenyataan 

keterikatannya unsur-unsur yang di cakup beserta keberlangsunganya, guna 

memudahkan pemikiran secara sistematik dan logis (Effendy, 2009: 30). Pola 

komunikasi yang dipilih oleh penulis adalah pola komunikasi primer.  Pola 

komunikasi primer adalah proses dalam menyampaikan pikiran dari komunikator 

untuk komunikan dengan menggunakan suatu simbol sebagai saluran atau media. 

Dalam pola komunikasi primer, terbagi menjadi 2 lambang yakni verbal dan 

nonverbal. Lambang verbal yaitu berupa bahasa yang sering dilakukan saat 

berkomunikasi dengan orang lain karena dapat mengungkapkan apa yang sedang 

dipirkan oleh komunikator, sedangkan lambang nonverbal adalah lambang yang 

biasa digunakan selain bahasa, bisa berupa isyarat dengan menggunakananggota 

tubuh seperti bibir, mata, kepala, tangan ataupun jari. selain itu, lambang nonverbal 

juga dapat berupa menampilkan gambar. jika menggabungkan keduanya dalam 

berkomunikasi, komunikasi yang dilakukan akan lebih efektif. Pola komunikasi ini 

juga dapat dinilai atau disebut dengan pola komunikasi klasik, karena model ini 

adalah model pemula yang telah dikembangkan oleh Aristoteles. Aristoteles yang 

saat itu hidup saat retorika sangat berkembang yang digunakan sebagai bentuk 

komunikasi di Yunani, terutama dalam keterampilan orang dalam mebuat pidato 

pembelaan di depan pengadialan maupun tempat-tempat umum yang dihadiri oleh 

khalayak ramai yang dapat mejadikan pesan tersebut dihargai oleh banyak orang. 

Dari hal tersebut, Aristoteles mengembangkan idenya, yakni dengan merumuskan 

model komunikasi yang didasarkan pada beberapa unsur seperti, komunikator atau 

orang yang menyampaikan, pesan berupa pendapat atau informasi yang ingin 

disampaikan dan komunikan sebagai penerima pesan (Riastri, 2019:34). 

Hambatan komunikasi menurut Wursanto terdiri dari 3 macam, yaitu: 

a) Hambatan yang bersifat teknis. Hambatan ini disebabkan oleh berbagai 

faktor seperti, kurangnya sarana prasarana yang diperlukan, penguasaan 

teknik dan metode dalam berkomunikasi yang kurang sesuai, dan kondisi 

fisik yang tidak memungkinkan untuk terjadi proses komunikasi (kondisi 

fisik manusia dan situasi atau kondisi saat komunikasi berlangsung). 



b) Hambatan semantik. Hambatan yang disebabkan oleh kesalahan dalam 

menafsirkan dalam memberikan pengertian terhadap bahasa baik dalam 

kata-kata, kalimat, atau kode-kode yang digunakan dalam proses 

komunikasi. 

c) Hambatan perilaku. Hambatan ini juga dapat disebut sebagai hambatan 

kemanusiaan, yang berarti disebabkan oleh berbagai bentuk sikap atau 

perilaku baik dari komunikator atau komunikan. Hambatan tersebut 

terlihat dari berbagai bentuk seperti, pandangan yang sifatnya aproriri, 

prasangka yang berdasarkan pada emosi, suasana yang otoriter, tidak mau 

untuk berubah, dan memiliki sifat yang egosentris (Wursanto, 2005: 171).  

2. Guru  

 Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Guru adalah orang yang 

pekerjaannya (mata pencahariannya, profesinya) mengajar. Sri Minarti mengutip 

pendapat ahli bahasa Belanda, J.E.C. Gericke dan T. Roorda, yang menjelaskan 

bahwa kata guru berasal dari bahasa Sansekerta yang memiliki arti berat, besar, 

penting, baik sekali, terhormat, dan pengajar. Sementara dalam bahasa Inggris 

ditemui beberapa kata yang berarti guru, seperti teacher yang artinya guru atau 

pengajar, educator yang artinya pendidik atau orang yang ahli mendidik, dan tutor 

yang berarti guru pribadi, guru yang mengajar di rumah, atau guru yang memberi 

les. 

3. Down Syndrome  

Down syndrome merupakan suatu kumpulan gejala yang disebabkan oleh 

abnomalitas kromosom, biasanya kromosom 21, yang tidak dapat memisahkan diri 

selama meiosis dan terjadilah individu dengan 47 kromosom (Gunarhadi, 2005: 

13). Down syndrome termasuk dalam kategori tunagrahita yang terjadi oleh 

kelainan genetis dan berakibat pada keterbelakangan mental, sehingga berdampak 

pada berbagai aspek, seperti kognitif, motoric, dan psikomotorik. Anak dapat 

berkembang, namun perkembangannya lebih lambat daripada anak pada umumnya 

(Selikowitz, 2001: 58). 

 

 



4. Teori Interaksi Simbolik 

Interaksi simbolik merupakan teori yang berdasarkan pada realitas sosial 

yang diciptakan oleh manusia. Sedangkan manusia itu sendiri memiliki 

kemampuan untuk berinteraksi secara simbolik dengan manusia lainnya, memiliki 

esensi kebudayaan, saling berhubungan, bermasyarakat, dan memiliki pemikiran. 

Setiap interaksi sosial yang terbentuk dimulai dan berakhir dengan pertimbangan 

oleh diri manusia itu sendiri (Fisher, 1986: 231). 

 

Metodologi Penelitian 

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang berarti menggunakan 

metodologi kualitatif yang digunakan dalam prosedur penelitian dengan hasil yang 

diperoleh berupa kata-kata tertulis atau secara lisan dari orang yang sedang diamati 

(Moleong, 2002:6). Metode penelitian yang digunakan adalah studi kasus, yakni 

menggunakan berbagai sumber data sebanyak mungkin yang bisa digunakan untuk 

meneliti, menguraikan, menjelaskan secara komperehensif dari berbagai aspek 

individu, kelompok, atau suatu peristiwa. Studi kasus merupakan suatu inkuiri yang 

empiris dengan menyelidiki fenomena yang mengenai konteks kehidupan nyata, 

namun batas antara fenomena dan konteks tidak terlihat tegas dan berbagai sumber 

bukti dibutuhkan (Yin, 2013:18). 

Dalam penelitian ini data diperoleh dari beberapa cara yakni dengan 

melakukan wawancara kepada beberapa informan, yakni guru yang mengajar anak 

down syndrome, melakukan observasi dan dokumentasi, serta data yang didapat 

dari sekolah. Hasil yang diperoleh berupa transkip wawancara, gambar atau foto, 

serta data berupa dokumen dari sekolah. Teknik analisis data dilakukan dengan 

pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Uji 

validitas data pada penelitian ini menggunakan teknik triangulasi. Triangulasi 

merupakan suatu cara yang digunakan untuk meningkatkan kepercayaan terhadap 

data yang telah ditemukan (Budiyono, 2017: 156). Triangulasi yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah triangulasi sumber data dan triangulasi metode.  

 



Sajian dan Analisis Data 

Data yang diperoleh dari temuan di atas terdapat 3 aspek yakni, komunikasi 

antarpribadi guru dan murid down syndrome, pola komunikasi primer antara guru 

dan murid down syndrome dalam mengutarakan keinginannya, dan hambatan dan 

solusi dalam komunikasi. 

1. Komunikasi Antarpribadi Guru dan Murid Down Syndrome  

Dalam komunikasi antarpribadi, penelitian ini menggunakan teori 

Komunikasi antarpribadi berdasarkan pada hubungan diadik (Relational Dyadic) 

adalah komunikasi yang berlangsung di antara dua orang yang mempunyai 

hubungan yang mantap dan jelas (DeVito, 2010: 71). Dengan memiliki ciri 

keterbukaan, empati, dukungan, rasa positif, dan kesetaraan. 

a. Keterbukaan (openess)  

Hasil yang diperoleh menyatakan bahwa betapa pentingnya 

berkomunikasi dengan siswa secara terbuka. Dengan keterbukaan, 

komunikasi yang terjadi bisa berjalan dengan nyaman agar penyerapan 

materi saat proses belajar mengajar dapat mudah diserap. Selain itu, 

komunikasi yang dilakukan secara terbuka dapat dengan mudah untuk 

guru membantu murid yang mengalami kseulitan dalam belajar. 

Dengan demikian, komunikasi antarpribadi apabila dilakukan dengan 

adanya keterbukaan dapat membuat komunikasi antar keduanya 

berjalan dengan baik dan bisa memahami satu sama lain. Hasil 

wawancara tersebut sesuai dengan pendapat Ramadhana (2018), yang 

menyatakan bahwa keterbukaan diri dalam berkomunikasi dan saling 

membina hubungan sosial akan terjalin penyesuain diri dalam 

berinteraksi. 

b. Empati (empathy) 

Dengan adanya empati, guru dapat merasakan apa yang 

dirasakan oleh murid agar proses komunikasi dengan murid berjalan 

secara optimal dan lancar. Karena saat mengajar murid down 

syndrome memerlukan perhatian lebih dan dilakukan pengajaran atau 



komunikasi secara berulang-ulang agar murid dapat memahami apa 

yang sedang diajarkan, serta memberikan contoh yang konkret saat 

pengajaran agar mempermudah murid mengerti dan memahami 

materi yang sedang disampaikan. Sama halnya yang dikatakan Kusasi 

(2014) dalam penelitiannya, empati sangat penting adanya guna 

menekankan betapa pentingnya menggunakan indra perasaan orang 

lain sebagai dasar atau acuan untuk membangun hubungan 

interpersonal yang sehat. Di dalam empati perhatian dapat dialihkan 

kepada pengenalan emosi orang lain dan semakin seseorang 

mengetahui emosi. 

c. Dukungan (supportiveness) 

Ciri ketiga dalam komunikasi antarpribadi adalah adanya 

dukungan. Dari data yang diperoleh, dukungan orang tua terlihat dari 

konsultasi yang terjadi antara guru dengan orang tua  yang sangat 

penting dilakukan untuk mendukung perkembangan murid dalam 

berkomunikasi agar masalah yang dihadapi oleh murid dapat 

ditemukan solusi. Selain konsultasi, Kerjasama dengan orang tua 

penting dilakukan agar mengetahui perkembangan murid secara 

detail. Guru bisa membantu orang tua menemukan saran dari masalah 

yang dihadapi oleh murid down syndrome. Sehingga masalah yang 

dialami oleh murid dapat segera diatasi. Itulah pentingnya dukungan 

dalam proses komunikasi antarpribadi.  

Seperti yang terdapat dalam penelitian Astarini, Nirwana, 

dan Ahmad (2016) dukungan sosial orang tua terhadap anak mampu 

memberikan tempat bagi setiap individu untuk menghargai perubahan 

yang terjadi akibat perkembangan kedewasaan kemampuan untuk 

berinteraksi. Selain itu, hal serupa juga diutarakan oleh Khalida 

(2019) bahwa keterlibatan orang tua dalam pengasuhan anak dapat 

mengarahkan anak untuk mengoptimalkan kemampuannya. Dengan 

demikian, dukungan orang tua terhadap komunikasi anak sangat 



mempengaruhi anak dalam berinteraksi dan berkomunikasi dengan 

orang lain. Kerjasama guru dan orang tua dalam proses belajar 

merupakan sebuah dukungan yang mendasar agar dapat mengetahui 

sejauh mana perkembangan anak. Selain itu, agar guru dan oran tua 

juga mengetahui solusi dari masalah yang dihadapi oleh anak tersebut. 

d. Rasa positif (positiveness) 

Ciri komunikasi anatarpribadi yang keempat adalah Rasa 

positif.  

Menurut Vironita komunikasi aktif perlu dilakukan dengan cara 

mengulang-ulang materi agar murid tersebut memahami apa yang 

telah diajarkan.  Lu’lu’il juga menegaskan bahwa saat sedang 

mengajar murid dengan gangguan down syndrome harus maksimal 

agar interaksi yang terjadi bisa efektif. Menurutnya, mengajar murid 

down syndrome memilki kesulitan dan tantangan tersendiri karena 

tidak semua orang dapat berkomunikasi dengan mudah dengan 

murid tersebut. Wiranti menambahkan bahwa sebagai guru harus 

pantang menyerah, serta senantiasa melakukan yang terbaik demi 

membantu murid menghadapi kesulitan yang dihadapi.   

Menurut Namira, Zubair, dan Subekti (2012) pembelajaran 

yang terpusat kepada anak akan berjalan lebih efektif dan 

menguntungkan bagi semua pihak, khususnya untuk anak secara 

keseluruhan. Mengajar murid dengan down syndrome tidek 

semudah mengajar murid normal pada umumnya. dengan adanya 

keterbatasan yang dimiliki murid tersebut, guru dituntut untuk 

berkomunikasi secara aktif dan semaksimal mungkin agar interaksi 

yang terjalin efektif. Penting bagi seorang guru untuk pantang 

menyerah dan terus melakukan yang terbaik, serta terus berusaha 

menemukan solusi dari kesulitan yang tengah dihadapi oleh murid.  

e. Kesetaraan atau kesamaan (equality)  



Ciri yang terakhir adalah kesetaraan atau kesamaan. Dalam 

proses komunikasi yang dilakukan guru dengan murid down 

syndrome kesetaraan perlu dilakukan, meski dalam perbedaan saat 

mengajar. Hal tersebut dilakukan agar komunikasi berjalan sesuai 

dengan kemampuan murid, karena memang setiap murid memiliki 

kemampuan yang berbeda-beda. Perbedaan cara mengajar murid 

dilakukan agar kesetaraan dan kesamaan murid dalam belajar 

maupun berkomunikasi bisa berjalan secara optimal.  

Dari data yang diperoleh guru harus bisa memahami murid agar 

perlakuan yang akan diberikan kepada murid sesuai dengan 

kemampuan dan kebutuhannya. Selain itu, diperkuat dengan 

beberapa pendapat orang tua murid yang mengatakan bahwa anak 

mereka diberi pelajaran secara adil dan sesuai dengan kebutuhan 

yang mereka butuhkan. 

Menurut Putra (2013) kesetaraan dalam proses komunikasi 

sangat dibutuhkan dan tidak ada pemetaan atau sikap membeda-

bedakan anak yang satu dengan yang lainnya. Dalam konteks 

komunikasi dengan anak down syndrome yang memiliki 

kemampuan yang berbeda kesetaraan diwujudkan dengan 

penyesuaian terhadap kemampuan murid, sehingga pembelajaran 

akan didapat sama sesuai dengan kebutuhan murid tersebut. 

Komunikasi antarpribadi harus dilakukan dengan ciri-ciri diatas 

agar komunikasi yang terjalin dapat berjalan dengan lancar. Dalam 

kasus diatas, guru memegang kendali penuh dalam proses 

komunikasi yang terjadi antara dirinya dengan murid down 

syndrome. Guru harus bisa memahami murid sesuai dengan 

kondisinya. Hal tersebut, akan mempermudah komunikasi 

antarpribadi guru dan murid down syndrome. 

2. Pola Komunikasi Primer antara Guru dan Murid Down Syndrome 

dalam Mengutarakan Keinginannya 



Pola komunikasi primer yang terjadi antara guru dan murid down syndrome 

agar berjalan dengan optimal yakni menggunakan media. Media merupakan sarana 

untuk membantu penyampaian materi agar mudah untuk dipahami. Dari penelitian 

yang dilakukan diperoleh  hasil sebagai berikut. 

Menurut Vironita, pembelajaran dengan pengulangan dan penekanan sangat 

penting, karena murid down syndrome sulit untuk menangkap informasi. 

Menurutnya, saat menjelaskan murid harus disertakan contoh konkret agar murid 

mudah memahami. Selain itu, menurut Samsul, ada 2 macam komunikasi yang 

digunakan untuk mengajar murid down syndrome yakni verbal dan nonverbal. 

Katanya meskipun murid dapat menggunakan bahasa verbal, bicaranya juga masih 

belum jelas. Sehingga anak tersebut perlu menggunakan bahasa nonverbal untuk 

menunjang bhasa verbal. Bahasa nonverbal yang digunakan hanya sesuai dengan 

apa yang diinginkannya.  Menurut Tafonao (2018) tiap-tiap tenaga pendidik perlu 

mempelajari dan menetapkan media pembelajaran yang dibutuhkan atau sesuai 

dengan murid agar dapat mengefektifkan tujuan pembelajaran yang dicapai dalam 

proses belajar mengajar.  

Dalam proses pembelajaran, respons murid sangat dibutuhkan untuk 

mengetahui apakah materi dapat tersampaikan dengan baik atau tidak. Dari data 

yang diperoleh menurut Vironita respons murid terhadap apa yang telah 

disampaikan tergantung dari keadaan murid. Berbeda dengan Tari yang 

mengatakan bahwa muridnya dapat merespons dengan positif apa yang telah 

diajarkan, namun tetap bergantung pada mood dari sang murid. Hal serupa juga 

dikatakan oleh Lu’lu’il yang mengatakan bahwa murid memiliki respons yang 

bagus meskipun memiliki mood yang berubah-ubah. Samsul juga berpendapat 

bahwa murid down syndrome memiliki rata-rata IQ dibawah 50, jadi tak heran 

apabila responsnya kurang baik. Menurutnya, murid down syndrome juga memiliki 

kemampuan yang berbeda-beda. Saat mengajarkan murid down syndrome harus 

disesuaikan dengan kemampuan sang murid agar dapat memahami dengan mudah. 

Menurut Simanjuntak dan Imelda (2018) respons positif murid dapat 

diketahui jika murid tersebut merasa senang terhadap komponen pembelajar yang 

digunakan. Komponen baru yang digunakan bisa membuat respons positif yang 



didapatkan dari murid. Dengan demikian murid berminat dan tertarik untuk 

pelajaran selanjutnya dengan komponen yang digunakan. Sama halnya dengan 

murid down syndrome agar respons dari murid positif pembelajaran yang 

digunakan cenderung tidak membosankan. Guru harus bisa mencari komponen 

pembelajaran untuk murid agar murid senang terhadap apa yang diajarkan. Murid 

dengan gangguan down syndrome dapat meresponss dengan baik apabila dalam 

keadaan suasana hati yang baik. Karena murid down syndrome cenderung memiliki 

emosi yang labil atau moody. Untuk mengajar murid dengan down syndrome harus 

dalam pengawasan agar tidak melakukan hal-hal yang tidak diinginkan. 

Setelah mendapat pengajaran dari guru, poin penting tentang pola 

komunikasi primer dalam penelitian ini adalah tentang murid down syndrome 

dalam mengutarakan keinginannya. Menurut informan, murid dengan down 

syndrome cenderung sulit untuk berbicara dengan baik, oleh karenanya dalam 

mengutarakan keinginan mereka menggunakan simbol. Menurut Vironita 

menggunakan simbol dapat mempermudah dirinya untuk berkomunikasi dengan 

murid. Hal yang sama juga diungkapkan oleh Samsul yang mengatakan bahwa 

berinteraksi dengan komunikasi nonverbal dapat digunakan agar informasi atau 

sesuatu yang ingin diberitahukan dapat dengan spesifik diketahui. Selain itu, 

menurut Wiranti berkomunikasi menggunakan simbol juga perlu dilakukan agar 

komunikasi antar keduanya dapat berjalan secara optimal.  

Hal tersebut juga diperkuat dengan pendapat orang tua murid yang 

mengatakan bahwa anak mereka dapat mengutarakan keinginannya dengan baik 

meskipun dengan tambahan bahasa tubuh atau nonverbal. Seperti yang dijelaskan 

dari hasil di atas Parwati megaku anaknya lebik aktif saat ingin mengutarakan 

keinginannya. Sama halnya Parwati, Al-Hidayah juga mengaku anaknya pelan-

pelan bisa mengutarakan keinginannya baik secara langsung maupun dengan 

tindakan. Menurut Haris dan Amalia (2018) manusia dapat mengembangkan satu 

set simbol yang kompleks untuk memberikan makna terhadap dunia. Dalam pola 

komunikasi primer, media diperlukan untuk membantu proses pembelajaran agar 

berjalan dengan optimal. Selain itu, penggunaan simbol dalam berinteraksi dengan 



murid down syndrome juga efektif digunakan agar komunkasi berjalan dengan 

lancar. 

3. Hambatan dan Solusi dalam Komunikasi 

Dalam berkomunikasi tentunya terdapat hambatan, terlebih hambatan 

komunikasi antara guru dan murid down syndrome. Penelitian ini menggunakan 

teori hambatan komunikasi menurut Wursanto (2005)  yang terdiri dari 3 macam 

yaitu hambatan teknis, semantik, dan perilaku. Setelah ditemukan beberapa 

hambatan yang memungkinkan terjadi, solusi dalam meminimalisir terjadinya 

hambatan perlu untuk diperhatikan agar komunikasi dapat berjalan sesuai denga 

napa yang telah diharapkan.  

a. Hambatan Teknis.  

Hambatan yang pertama adalah hambatan teknis. Hambatan ini 

disebabkan oleh berbagai faktor seperti, kurangnya sarana prasarana 

yang diperlukan, penguasaan teknik dan metode dalam berkomunikasi 

yang kurang sesuai, dan kondisi fisik yang tidak memungkinkan untuk 

terjadi proses komunikasi (kondisi fisik manusia dan situasi atau 

kondisi saat komunikasi berlangsung) (Wursanto, 2005: 171).    

Dari data yang diperolej menurut Samsul hambatan teknis juga 

terjadi saat berkomunikasi dengan murid down syndrome. Hal yang 

sama juga diutarakan oleh Wiranti yang mengatakan bahwa murid 

down syndrome hanya mampu dilatih dan tentunya dengan kesabaran 

yang lebih karena mereka memiliki kemampuan yang terbatas. Mereka 

mengatakan bahwa ada hambatan teknis saat berkomunikasi dengan 

murid down syndrome. Hambatan tersebut berupa kurangnya sarana 

prasarana, karena walaupun sarana dan prasarana sekolah mewadai 

hanya saat dibutuhkan itu saja. Kemampuan murid down syndrome 

hanya bisa dilatih, bisa dididik namun hanya sebatas bisa baca tulis saja. 

Itupun tergantung dari muridnya seperti apa kemampuannya.   

b. Hambatan Semantik.  



Hambatan yang disebabkan oleh kesalahan dalam 

menafsirkan dalam memberikan pengertian terhadap bahasa baik 

dalam kata-kata, kalimat, atau kode-kode yang digunakan dalam 

proses komunikasi (Wursanto, 2005: 171). Dari data yang diperoleh 

menurut Lu’lu’il hambatan semantik memang lazim terjadi saat 

berkomunikasi dengan murod down syndrome karena memang 

mereka sulit untuk berbicara dengan jelas. hal serupa juga dikatakan 

oleh Samsul bahwa hambatan semantik pasti ada karena memang 

anak dengan down syndrome sedikit sulit menerima perkataan dan 

mengungkapkan kata. 

c. Hambatan Perilaku.  

Hambatan berikutnya adalah hambatan perilaku. Hambatan 

ini juga dapat disebut sebagai hambatan kemanusiaan, yang berarti 

disebabkan oleh berbagai bentuk sikap atau perilaku baik dari 

komunikator atau komunikan. Hambatan tersebut terlihat dari 

berbagai bentuk seperti, pandangan yang sifatnya aproriri, 

prasangka yang berdasarkan pada emosi, suasana yang otoriter, 

tidak mau untuk berubah, dan memiliki sifat yang egosentris 

(Wursanto, 2005: 171). 

Dari data yang diperoleh menurut Lu’lu’il murid down 

syndrome memiliki perilaku yang sangat bergantung dengan 

suasana hatinya yang bisa dibilang moody. Selain itu, menurut 

Samsul murid down syndrome juga memiliki rasa malas yang cukup 

tinggi. Menurut Wiranti, oleh Wiranti mengajar murid down 

syndrome memerlukan waktu agar dapat mengajar dan 

berkomunikasi dengan baik dengan murid tersebut.  

Dari data di atas diperoleh hasil bahwa hambatan perilaku 

seperti hambatan emosi atau suasana hati saat berinteraksi dengan 

murid down syndrome memang ada. Karena murid down syndrome 

memilki suasana hati yang mudah berubah atau moody, hambatan 

tersebut menjadi hambatan utama dalam berkomunikasi dengan 



murid down syndrome. Hal tersebut juga diperkuat dengan 

pernyataan dari orang tua murid yang mengaku bahwa terjadi 

hambatan saat proses pembelajaran yakni terkadang murid sulit 

untuk menerima apa yang disampaikan oleh guru begitu pula 

sebaliknya.  

Menurut Namira, Zubair, dan Subekti (2012) hambatan 

mengajar murid down syndrome adalah apabila murid tersebut 

ditempatkan diruang yang sama dengan murid normal maka tidak 

akan fokus, sehingga apa yang disampaikan oleh guru tidak bisa 

tersalurkan dengan baik. Hambatan lain yang sering terjadi adalah 

emosi yang harus dihadapi dari murid down syndrome seperti saat 

mereka tidak mau belajar, mereka benar-benar tidak mau belajar. 

Hal tersebut membuat guru harus mengalah dan mencari berbagai 

cara agar anak tersebut mau untuk diajak belajar.  

Saat berkomunikasi dengan murid down syndrome hambatan 

teknis, semantik, dan perilaku kerap kali terjadi. Namun, dari tiga 

hambatan tersebut hambatan perilaku lah yang paling memiliki andil 

dalam berkomunikasi. Karena jika hambatan perilaku terjadi 

komunikasi sulit untuk berjalan dengan baik.  

d. Solusi 

Solusi yang ditemukan oleh guru saat berinteraksi dengan 

murid down syndrome adalah mengajarkan anak dengan cara 

berulang-ulang dan diberi penekanan, berbicara singkat dan tidak 

terlalu panjang agar murid memahami apa yang sedang diajarkan, 

berbicara lebih intens dengan murid, tidak memaksakan murid, tidak 

keras terhadap murid dan harus pelan-pelan, menuruti keinginan 

murid terlebih dahulu sebelum memberikan materi atau membangun 

mood murid sangat penting, dan pembelajaran ADL (Activity of Daily 

Living) perlu dilakukan secara berulang-ulang agar mereka terbiasa 

melakukan hal tersebut karena memang penting untuk melatih 

kemandirian seorang murid.  



 

Kesimpulan 

Kesimpulan dari penelitian ini adalah komunikasi antarpribadi harus 

dilakukan dengan adanya keterbukaan, empati, dukungan, rasa positif, dan 

perlakuan yang sesuai dengan keadaan agar komunikasi yang terjalin dapat berjalan 

dengan lancar. Dalam kasus komunikasi antara guru dan murid down syndrome, 

guru memegang kendali penuh dalam proses komunikasi yang terjadi antara dirinya 

dengan murid down syndrome. Guru harus bisa memahami murid sesuai dengan 

kondisinya. Hal tersebut, akan mempermudah komunikasi antarpribadi guru dan 

murid down syndrome.  

Dalam komunikasi dengan murid down syndrome memerlukan media untuk 

mendukung proses pembelajaran. Selain itu dalam berinteraksi dengan murid down 

syndrome simbol juga diperlukan agar komunikasi yang terjalin lebih efektif, 

karena tidak semua murid down syndrome dapat memahami dengan mudah 

perkataan dari sang guru, terlebih jika murid tersebut terkendala dalam berbicara. 

Dengan demikian murid dapat merespons dengan baik dan dapat mengutarakan 

keinginannya dengan baik pula.  

Berkomunikasi dengan murid down syndrome yang bisa dikatakan berbeda 

dengan murid normal pada umumnya, tentu akan terjadi hambatan. Hambatan yang 

memungkinkan terjadi adalah hambatan teknis, semantik, dan perilaku. Namun, 

hambatan yang paling utama adalah hambatan perilaku, karena hambatan perilaku 

menyangkut suasana hati dari murid. Jika murid memiliki suasana hati yang buruk, 

maka komunikasi tidak akan berjalan dengan lancar. Guru harus berusaha untuk 

membangun mood murid sebelum memberikan materi. 

Dengan adanya hambatan yang mungkin terjadi, ada beberapa solusi yang 

penting untuk diperhatikan yakni mengajarkan murid dengan cara berulang-ulang 

dan diberi penekanan, berbicara singkat dan tidak terlalu panjang agar murid 

memahami apa yang sedang diajarkan, berbicara lebih intens dengan murid, tidak 

memaksakan murid, tidak keras terhadap murid dan harus pelan-pelan, menuruti 

keinginan murid terlebih dahulu sebelum memberikan materi atau membangun 

mood murid sangat penting, dan pembelajaran ADL (Activity of Daily Living) perlu 



dilakukan secara berulang-ulang agar mereka terbiasa melakukan hal tersebut 

karena memang penting untuk melatih kemandirian seorang murid.  

 

Daftar Pustaka 

 

Aidil Haris, Asrinda Amalia. 2018. Makna dan Simbol dalam Proses Interaksi  

Sosial (Sebuah Tinjauan Komunikasi. Jurnal RISALAH. 29(1): 16-19 

DeVito, Joseph A. 2010.Komunikasi Antarmanusia. Tangerang Selatan: Karisma  

Publishing Group 

Dilla Astarini, Herman Nirwana & Riska Ahmad. 2016. Hubungan antara Konsep  

Diri Sosial, Persepsi Siswa tentang Dukungan Sosial Orangtua, dan Teman 

Sebaya dengan Komunikasi Interpersonal Siswa dan Implikasinya terhadap 

Pelayanan Bimbingan dan Konseling. Konselor. 5(4): 247-257 

Djamarah, Syaiful B. 2010. Guru dan Anak Didik dalam Interaksi Edukatif:  

Suatu Pendekatan Teoretis Psikologis. Jakarta: Rineka Cipta 

Effendy, Onong Uchjana. 2009. Komunikasi teori dan praktek. Bandung: PT  

Remaja Rosdakarya 

Fatimah, Enung. 2006. Psikologi Perkembangan. Bandung: Pustaka Setia 

Fisher, Aubrey. 1986. Teori-Teori Komunikasi. Bandung: PT Remaja Rosdakarya  

Gunarhadi. 2005. Penanganan Anak Sindroma Down dalam Lingkungan  

Keluarga dan Sekolah. Jakarta: Depdiknas 

K. Yin, Robert. 2013. Studi Kasus Desain dan Metode. Jakarta: PT Raja Grafindo 

Persada  

Liliweri, Alo. 1997. Komunikasi Antar Pribadi. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti 

Maulana Rezi Ramadhana. 2018. Keterbukaan Diri dalam Komunikasi Orangtua- 

Anak pada Remaja Pola Asuh Orangtua Authoritarian. Channel Jurnal 

Komunikasi. 6(2): 197-294 

Moleong, Lexy. 2002. Metode Penelitian Kualitatif. Bandung: CV Remaja 

Muhammad Kusasi. 2014. Hubungan Empati Dan Komunikasi Interpersonal   

Dengan Kualitas Hidup. Jurnal Psikostudia Universitas Mulawarman. 3(1): 

37-49 

Mulyana, Deddy. (Eds). 2010. Ilmu Komunikasi Suatu Pengarang. 

Bandung: PT Remja Rosdakarya 

Rahmi Khalida. 2019. Gambaran Upaya Orangtua Dengan Anak Down Syndrome  

Tentang Perkembangan Pemerolehan Bahasa Pertama. Jurnal Kesehatan 

Mercusuar. 2(2): 72-83 

Riastri Novianti. 2019. Pola Komunikasi Antarpribadi antara Mahasiswa Dan 

Dosen. Jurnal Public Relations Indonesia. 3(2):33-40 

Selikowitz, M. 2001. Down Syndrome The Facts. Newyork: Oxford University 

Talizaro Tafonao. 2018. Peranan Media Pembelajaran Dalam Meningkatkan  

Minat Belajar Mahasiswa. Jurnal Komunikasi Pendidikan. 2(2): 103-114 

Wiryanto. 2004. Pengantar Ilmu Komunikasi. Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana   

Indonesia 

Wursanto. 2005. Dasar-Dasar Ilmu Organisasi. Yogyakarta: Andy Offset 


