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Abstract 

Deaf-speech disability is a person with a physical condition characterized by an 

inability to hear (deaf) and speak (speech). Discussing disability education, it is also 

attached to how people view disability. Based on the Law to disability, persons with 

disabilities have the same rights as society in general, including education and 

communication. People with speech-deaf disabilities have different ways of 

communicating. Therefore, the teacher is required to be professional in delivering 

learning materials to students with deaf-spead disabilities. 

This research is a descriptive study using qualitative methods. This study uses 

DeVito's theory of interpersonal communication, where interpersonal communication 

can be understood through some uniqueness and intimacy with face-to-face both 

verbally and non-verbally. Devito stated that the effectiveness of communication 

occurs if there are: 1) Openness; 2) Empathy; 3) Supportive Attitude; 4) Positive 

Attitude; 5) Equality. However, students with deaf-spead disabilities require 

openness, empathy, positive attitude, equality, and motivation (supportive attitude) 

from the teacher. The communication method used by the teacher in communicating 

with students with deaf-speech disability is non-verbal interpersonal communication 

through body movements, there is sign language and lip reading. Teachers also apply 

effective communication to interact with students. Barriers to the communication 

process are physical barriers, semantic barriers, psychological barriers. 
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Pendahuluan 

Disabilitas rungu wicara atau biasa disebut tuna rungu-wicara merupakan 

seseorang dengan kondisi fisik yang ditandai ketidakmampuan dalam mendengar 

(rungu) dan berbicara (wicara). Menurut Undang-Undang Nomor 8 tahun 2016 

tentang Penyandang Disabilitas seperti yang dikutip oleh Widinarsih(2019), ada 

ragam disabilitas:penyandang disabilitas fisik, penyandang disabilitas intelektual, 

penyandang disabilitas mental, penyandang disabilitas sensorik. Ada pula 

penyandang disabilitas ganda, yaitu memiliki dua disabilitas berbeda seperti 

disabilitas rungu-wicara.  

Penyandang disabilitas mengalami tiga masa yaitu masa penolakan, masa 

dikasihani, dan masa penerimaan dalam masyarakat. Tiga masa yang dialami 

penyandang disabilitas ini berpengaruh juga dalam pemberian akses pendidikan 

kepada penyandang disabilitas (Disabilitas dan Pendidikan Inklusif di Perguruan 

Tinggi, 2018). Membahas tentang pendidikan disabilitas, melekat pula 

bagaimana cara masyarakat memandang disabilitas. Dengan adanya UU 

penyandang disabilitas, para penyandang disabilitas memiliki hak yang sama 

dengan masyarakat pada umumnya, termasuk pendidikan dan berkomunikasi. 

Pendidikan melekat pada komunikasi, di mana akan terjadi komunikasi 

antarpribadi guru terhadap muridnya.  

Beberapa riset tentang komunikasi dengan kalangan disabilitas telah 

dilakukan. Studi tentang komunikasi kalangan difabel dalam konteks 

komunikasi organisasi yang ditulis oleh Immanuel Khomala Wijaya (Wijaya, 

2017) dalam artikelnya menyebutkan bahwa gangguan fisiologis dan 

gangguan sematik merupakan hambatan bagi Tuna Rungu-Wicara dalam 

berkomunikasi. Tuna Rungu-Wicara memiliki keterbataan fisiologi dan juga 

memiliki latar belakang keluarga yang berbeda baik secara didikan maupun 

bahasa, maka terdapat noise/gangguan dalam mereka berkomunikasi. Sebab 



dari itu, komunikasi dengan Tuna Rungu-Wicara tidak dapat berjalan lancar 

karena adanya noise/gangguan. Sehingga untuk memperkecil noise/gangguan 

yang terjadi terhadap kaum difabel dibutuhkan adanya motivasi yang kuat 

bagi penyandang disabilitas. Lebih lanjut dalam melancarkan prosesnya, 

kaum disabilitas sangat begantung pada alat/media seperti kertas dan pensil 

terutama bagi disabilitas rungu wicara. 

Sejalan dengan temuan Wijaya, Oktaviasari (Oktaviasari, 2013) dalam 

studinya pada panitia event National Paralympic juga menghasilkan temuan 

yang terkait dengan motivasi, di mana para atlet membutuhkan motivasi dan 

media dalam berlatih. Diperkuat dengan jurnal dari Andy Setiawan (Setiawan, 

2019) yang mempelajari tentang komunikasi Antar Pribadi Non Verbal 

Penyandang Disabilitas di Deaf Finger Talk bahwa media atau alat serta 

kepercayaan (trust) dan dukungan (support) diperlukan dalam membantu 

komunikasi yang berlangsung secara diadik oleh penyandang disabilitas 

terutama bagi disabilitas rungu wicara dan teman dengarnya. Motivasi, 

kepercayaan, dan media merupakan hal penting bagi kaum disabilitas maka 

diperlukan beberapa pihak yang mampu memberikan motivasi tersebut. 

Seperti dalam Jurnal Psikologi Universitas Gunadarma (Aripah, Harsanti, & 

Salve, 2019) menyebutkan bahwa keluarga dan sekolah menjadi faktor anak 

disabilitas memiliki motivasi dalam mengenyam pendidikan setara. Pihak 

sekolah dan keluarga terutama ibu diharapkan mampu saling menjaga 

hubungan dengan baik dan mampu bekerjasama dalam memberikan motivasi 

pada anak disabilitas. 

Di Indonesia berdiri beberapa yayasan dan Sekolah Luar Biasa (SLB) 

yang menerima dan mengajarkan pendidikan terhadap anak-anak difabel 

termasuk anak disabilitas rungu wicara. Lebih spesifik, di Surakarta terdapat 

salah satu yayasan yang cukup ternama bagi anak-anak disabilitas rungu-

wicara dalam meraih pendidikan. Yayasan tersebut bernama YRTRW 

(Yayasan Rehabilitas Tuna Rungu Wicara) yang kini menjadi Sekolah Luar 



Biasa (SLB) di Surakarta. Terdapat pengajar yang khusus untuk mengajar 

anak-anak disabilitas rungu-wicara. 

 

Rumusan Masalah 

Bagaimana komunikasi efektif secara non verbal antara pengajar dan 

siswa disabilitas rungu wicara di YRTRW (Yayasan Rehabilitas Tuna 

Rungu Wicara) Surakarta? 

 

Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi dalam 

perkembangan kajian komunikasi yang berkenaan dengan komunikasi 

antarpribadi pengajar terhadap anak berkebutuhan khusus. 

2. Manfaat Praktis 

Sebagai masukan dan bahan evaluasi pengajar di YRTRW (Yayasan 

Rehabilitas Tuna Rungu Wicara) Surakarta dalam melakukan komunikasi 

antarpribadi terhadap siswa tuna rungu-wicara. 

 

 

Landasan Teori 

1. Komunikasi 

Komunikasi merupakan proses penyampaian pesan dari komunikator ke 

komunikan. Deddy Mulyana (2008) dalam bukunya menuliskan bahwa 

komunikasi berasal dari kata Latin yaitu communis yang artinya “sama”, 

communico, communication, communicare yang berarti “membuat sama”, dalam 

bahasa Inggris yaitu communication. Dalam komunikasi suatu pesan dan pikiran 



dianut secara sama. Dari pemikiran yang sama sehingga mampu menyampaikan 

dan menerima pesan yang sama pula. 

Harold Lasswel, salah satu pakar komunikasi menyebutkan bahwa ada lima 

unsur komunikasi atau cara yang baik dalam menggambarkan komunikasi dengan 

pertanyaan pertanyaan: Who Says What In Which Channel To Whom With What 

Effect? (Siapa Mengatakan Apa Dengan Saluran Apa Kepada Siapa Dengan 

Pengaruh Bagaimana). Dapat disimpulkan bahwa lima unsur yang dimaksud 

Lasswel ini adalah: sumber (source), pesan (message), saluran atau media 

(channel), penerima (receiver), dan efek (effect). 

 

 

 

 Unsur Komunikasi Lasswel 

a. Sumber 

Sumber bisa disebut sebagai komunikator atau pengirim (sender) merupakan 

pihak yang memiliki inisiatif atau kebutuhan dalam berkomunikasi. 

Kebutuhan komunikasi beragam, seperti menjaga hubungan baik, 

menghibur, memberikan informasi, dan lain sebagainya. Sumber bisa jadi 

individu, kelompok, organisasi, maupun negara. Dalam menyampaikan 

pesannya, pihak yang menjadi sumber ini harus mengubah perasaan atau 

pikiran yang ingin disampaikan menjadi symbol verbal atau non verbal 

sehingga penerima pesan akan mengerti. Proses mengubah perasaan atau 

pikiran menjadi symbol ini disebut penyandian (encoding). 

b. Pesan 

Pesan adalah apa yang ingin disampaikan sumber kepada penerima. Pesan 

berupa symbol verbal atau non verbal dari perasaan atau pikiran yang berasal 

dari sumber. Symbol dari sebuah pesan ini berupa kata-kata/bahasa, tulisan, 

dan ucapan (verbal). Simbol non verbal bisa berupa tindakan atau isyarat 

anggota tubuh. 

Sumber 

(source) 

Pesan 

(message) 
Media 

(Channel) 

Penerima 

(receiver) 

Efek 



c. Media 

Bisa disebut saluran, karena fungsi media sebagai penyalur pesan dari 

sumber ke penerima. Media bisa merujuk pad acara penyajian pesan atau 

alat menyampaikan pesan. Bahasa adalah media yang menonjol dalam 

komunikasi langsung walaupun dibantu dengan pancaindra dan udara yang 

menghantarkan gelombang suara (komunikasi tatap muka). Dalam 

komunikasi massa, media yang sangat menonjol yaitu koran, televise, radio. 

Ada pula media lain dalam komunikasi secara langsung yaitu telepon, 

faksimil, dan sebagainya. 

d. Penerima 

Penerima atau receiver ini disebut pula sebagai komunikan atau khalayak 

(audience), yaitu pihak yang menerima pesan dari sumber. Penerima pesan 

ini akan menerjemahkan symbol atau menafsirkan symbol verbal dan non 

verbal sehingga dapat ia terima dan pahami. Proses ini disebut penyandian 

balik (decoding). Penerima bisa jadi individu, kelompok, organisasi, dan 

negara. 

e. Efek 

Efek merupakan apa yang terjadi setelah penerima menerima pesan dari 

sumber. Misalnya, penerima jadi terhibur, menambah pengetahuan, berubah 

pikiran atau sikap, dan sebagainya. 

Kemudian menurut West and Turner yang diambil dari Buku Ajar Teori-

Teori Komunikasi (Suherman, 2020) mengklasifikasikan level komunikasi, 

sebagai berikut: 

a) Komunikasi Intrapersonal, merupakan komunikasi dengan diri sendiri 

seperti merenung dan berkhayal. Komunikasi seperti ini dilakukan dalam 

mengenaldiri sendiri. 

b) Komunikasi interpersonal/antarpribadi, merupakan komunikasi yang 

mengacu pada tatap muka. Biasanya terjadi antara individu dengan 

individu lain, misal guru dengan siswa di kelas saat sedang pembelajaran. 



c) Komunikasi kelompok kecil, merupakan komunikasi dari kelompok 

kelompok kecil yang memiliki tujuan tertentu, misal persahabata atau 

kekeluargaan. 

d) Komunikasi organisasi, merupakan komunikasi dalam sebuah organisasi 

yang di dalamnya memiliki hierarki. 

e) Komunikasi publik, merupakan komunikasi yang bersifat persuatif. 

Biasanya dari satu orang ke banyak orang yang pesannya membujuk. 

f) Komunikasi massa, merupakan komunikasi yangdisampaikan ke khalayak 

melalui media massa seperti koran, televisi, dan sebagainya. 

g) Komunikasi antarbudaya, merupakan komunikasi yang dilakukan oleh 

orang-orang yang memiliki latar belakang budaya yang berbeda. 

2. Komunikasi Efektif 

Keberhasilan dari sebuah komunikasi dapat dilihat dari persepsi yang 

sama mengenai pesan yang disampaikan komunikator ke komunikan. 

Komunikasi dikatakan berhasil jika pesan dapat disampaikan dengan baik. 

Efektivitas Komunikasi dijelaskan oleh Devito (Sutapa, 2006) bergantung 

pada komunikasi antarpribadi komunikator dan komunikan yaitu sebagai 

berikut: 

a. Keterbukaan, mencakup aspek keinginan untuk berinteraksi secara terbuka 

dan jujur dengan orang lain. Misalnya yaitu seorang pengajar memiliki sikap 

keterbukaan pada siswa disabilitas rungu wicara. 

b. Empati, yaitu merasakan apa yang dirasakan orang lain. Misalnya, seorang 

pengajar yang merasakan apa yang sedang dirasakan siswanya dengan 

menjalin komunikasi dari hati ke hati 

c. Dukungan, sikap mendukung dalam interaksi antarpribadi secara terbuka. 

Misalnya, pengajar yang selalu mendukung atau memberikan motivasi bagi 

siswa disabilitas rungu wicara dalam meraih kesetaraan pendidikan. 



d. Kepositifan, memiliki sikap dan pikiran positif terhadap dirinya dan orang 

lain. Misalnya, seorang pengajar selalu memiliki sikap positif terhadap 

siswanya. 

e. Kesamaan/kesetaraan, mencakup sikap menghargai bahwa satu sama lain 

memiliki kedudukan yang sama sebagai manusia. Misalnya, siswa disabilitas 

rungu wicara memiliki kesamaan atau setara dengan siswa non disabilitas. 

Komunikasi efektif terjadi jika terdapat unsur-unsur tersebut. Dengan 

adanya sikap terbuka, empati, dukungan, positif, kesetaraan maka 

komunikasi efektif dapat terjalin dengan baik. Terlebih diterapkan dalam 

komunikasi antarpribadi. 

3. Pengajar 

 Pengajar merupakan seseorang yang mengajar, baik itu guru atau 

pelatih. Menurut Undang-Undang RI nomor 20 tentang Sistem Pendidikan 

Nasional, pengertian pembelajaran adalah tenaga kependidikan yang 

berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong elajar, widyaiswira, 

tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain sesuai dengan kekhususannya, 

serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan (Kirom, 2017). 

 Dalam penelitian ini, pengajar disini diartikan sebagai guru. Guru 

merupakan salah satu faktor keberhasilan dalam bidang pendidikan. Gary 

Flewelling dan William Higginson menyebutkan bahwa peran guru sebagai 

berikut : 

1. memberikan stimulasi kepada siswa dengan memberikan tugas 

pembelajaran untuk meningkatkan perkembangan intelektual, 

emosiaonal, spiritual, dan sosial 

2. berinteraksi dengan siswa untuk pertumbuhan keberhasilan, 

mendorong keberanian, berbagi, menjelaskan, menegaskan, menilai dan 

merayakan perkembangan 

3. menunjukan manfaat dari pokok pembelajaran 



4. sebagai seseorang yang membantu, mengarahkan, 

membangkitkan rasa ingin tahu, pemberi informasi, dan fasilitator 

Pengajar diharuskan mampu mengajar sesuai dengan karakter 

siswanya. Seperti pengajar yang mengajar siswa disabilitas yang 

diharuskan memiliki kemampuan khusus dalam mengajar. Pengajar yang 

memiliki siswa disabilitas rungu wicara harus mampu menguasai bahasa 

isyarat agar dapat berinteraksi dengan siswanya. Penyandang disabilitas 

rungu wicara memiliki cara komunikasi yang berbeda. Oleh karena itu 

tenaga pengajarnya dituntut professional dalam menyampaikan materi 

pembelajaran terhadap siswa disabilitas rungu wicara. Pengajar yang 

khusus mengajar siswa disabilitas rungu wicara memiliki cara khusus 

dalam berkomunikasi sehingga siswa tersebut mampu memahami materi 

yang diberikan dalam proses pembelajaran di sekolah. Pada akhirnya 

siswa disabilitas tersebut mendapat pendidikan yang setara. 

4. Disabilitas Rungu Wicara 

Menurut Undang-Undang Nomor 8 tahun 2016 tentang 

Penyandang  Disabiltas seperti yang dikutip oleh Widinarsih (2019), ada 

ragam disabilitas: 

a. penyandang disabilitas fisik, 

b. penyandang disabilitas intelektual, 

c. penyandang disabilitas mental, 

d. penyandang disabilitas sensorik. 

Ada pula penyandang disabilitas ganda, yaitu memiliki dua 

disabilitas berbeda seperti disabilitas rungu-wicara disertai disabilitas 

mental. Disabilitas rungu wicara masuk dalam kategori disabilitas 

sensorik. Menurut artikel dari Dinas Kesehatan Yogyakarta (2018), 

Disabilitas rungu wicara yaitu seseorang dengan kondisi ketidakfungsian 

organ pendengaran atau hilangnya fungsi pendengaran (rungu) dan 



hilangnya fungsi bicara (wicara) yang disebabkan dari kelahiran, 

kecelakaan, maupun penyakit. 

Disabilitas/tuna rungu menurut Soewita dalam bukunya Ortho 

paedagogik, merupakan seseorang yang mengalami ketulian berat hingga 

total, sehingga tidak bisa menangkap tutur kata tanpa memperhatikan 

bibir lawan bicaranya.  Seorang penyandang disabilitas rungu sejak kecil 

secara otomatis disertai dengan ketidakfungsian dalam bicara. Sehingga 

penyandang disabilitas rungu yang juga mengalami gangguan pada bicara 

disebut disabilitas rungu wicara. 

 

Metode Penelitian 

Penelitian mengenai analisis komunikasi antarpribadi pengajar 

terhadap disabilitas rungu wicara masuk dalam penelitian deskiptif dengan 

metode kualitatif. Penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus. 

Penelitian ini memaparkan situasi atau peristiwa, tidak menguji hipotesis atau 

mencari hubungan. Studi deskriptif pada penelitian ini sebagai metode 

pemecahan masalah dengan menggambarkan keadaan subyek penelitian 

berdasarkan fakta yang tampak. Dalam penelitian kualitatif pada hakikatnya 

mengamati orang-orang dalam lingkungan hidupnya berinteraksi dengan 

mereka, dan berusaha untuk memahami dunia sekitar mereka. Penulis melihat 

bahwa penelitian ini sesuai jika menggunakan metode studi deskriptif 

kualitatif. 

Dikutip dari Buku Metode Penelitian Kualitatif (Semiawan, 2010), 

penelitian kualitatif menurut  Creswell yaitu sebagai suatu pendekatan untuk 

mengeksplorasi dan memahami suatu gejala atau fenomena dengan cara 

mewawancari partisipan yang sesuai dengan penelitian. Informasi yang 

didapat nantinya akan dikumpulkan kemudian dianalasis. Hasil analasis 

tersebut dapat berupa deskripsi atau penggambaran. 



Penelitian ini fokus pada komunikasi antarpribadi pengajar terhadap 

siswa disabilitas rungu wicara dimana siswa disabilitas rungu wicara  

memerlukan cara komunikasi yang khusus dalam mendapat pendidikan. 

 

Pembahasan 

Yayasan Rehabilitas Tuna Rungu Wicara (YRTRW) terletak di 

Gilingan, Banjarsari, Surakarta. YRTRW memiliki Sekolah Luar Biasa (SLB) 

dengan akreditasi B yang sudah berdiri sejak tahun 1981. YRTRW dirintis oleh 

Bapak Misdi, Bapak Sarono. Saat ini YRTRW memiliki sejumlah 21 Pengajar 

dan 106 siswa dari jenjang TK hingga SMA. YRTRW memiliki jenjang 

pendidikan mulai dari TKLB (Taman Kanak-Kanak), SDLB (Sekolah Dasar), 

SMPLB (Sekolah Menengah Pertama), dan SMALB (Sekolah Menengah Atas). 

Dalam berkomunikasi, YRTRW menerapkan Lip reading atau gerakan bibir dan 

meminimalisir bahasa isyarat. 

1. Komunikasi Nonverbal Pengajar Terhadap Siswa Disabilitas 

a. Komunikasi Nonverbal Melalui Gerakan Tubuh dengan Metode 

Komunikasi Oral 

Dalam penelitian ini mengambil 7 (tujuh) sample masing-

masing terdiri dari 4 pengajar dan 3 Murid yang merupakan satu siswa 

dari setiap pengajar. Tujuannya untuk mengetahui bagaimana cara 

masing-masing pengajar dalam berkomunikasi dengan siswa tuna 

runguwicara. Dalam berkomunikasi, di YRTRW condong 

menggunakan lip reading (gerakan bibir) untuk berkomunikasi satu 

sama lain dibantu dengan bahasa isyarat. 

Namun, tak memungkiri juga bahwa terkadang pengajar 

menggunakan bahasa isyarat untuk membantu dalam proses 

pembelajaran seperti beberapa pengajar di YRTRW yaitu Ibu Nafi dan 

Ibu Ayu karena beberapa siswa yang belum mampu sepenuhnya 

berkomunikasi dengan lip reading. Hanya saja, lip reading lebih 



ditekankan pada siswa YRTRW terlebih untuk siswa jenjang SMP dan 

SMA. 

Komunikasi oral merupakan komunikasi secara langsung atau 

tatap muka antara dua orang atau lebih. Pengajar di YRTRW 

menggunakan komunikasi tatap muka dalam mengajar. Komunikasi 

oral yang dilakukan pengajar YRTRW menggunakan lip reading 

dalam menyampaikan pesan. Kemudian diikuti oleh siswanya. Karena 

Komunikasi yang terjadi antara siswa dan pengajar ialah komunikasi 

antarpribadi dimana terjadi interaksi secara dua arah. Namun, 

beberapa siswa yang masih sangat kesulitan dalam berkomunikasi 

dengan lip reading, maka dibantu dengan bahasa isyarat. 

b. Pendekatan Pribadi Pengajar Terhadap Siswa Disabilitas Rungu 

Wicara Dalam Berinteraksi 

Dalam berkomunikasi, pengajar di YRTRW melakukan 

pendekatan secara pribadi terhadap siswanya. Pendekatan dilakukan 

agar siswa nyaman berinteraksi dengan pengajar sehingga proses 

pembelajaran bisa berjalan dengan lancar. Pengajar di YRTRW 

seringkali berinteraksi di luar kelas. Bahkan ada pengajar yang 

melakukan pendekatan via phone untuk sekedar menanyakan kabar. 

Ada beberapa siswa YRTRW yang memiliki disabilitas ganda. 

Tidak hanya disabilitas rungu dan wicara, namun ada beberapa anak 

yang juga mengalami keterlambatan mental. Pada dasarnya, gangguan 

pendengaran pada anak akan diikuti juga dengan gangguan berbicara. 

Maka dari itu penyandang disabilitas rungu biasanya diikuti dengan 

disabilitas wicara yang disebut disabilitas rungu wicara. Namun ada 

pula disabilitas rungu wicara yang disertai dengan terlambatnya 

mental anak. YRTRW harus menerima anak disabilitas rungu wicara 

dengan keterlambatan mental karena amanah. Sehingga pengajar harus 

bisa melakukan pendekatan pribadi ke siswanya. 



Pendekatan pribadi yang dilakukan pengajar ke siswanya ini 

bertujuan agar siswa nyaman saat berinteraksi. Kenyamanan ini 

mampu menumbuhkan rasa percaya sehingga siswa mau belajar 

dengan keinginannya sendiri dan bukan paksaan. Dari situlah tercipta 

pembelajaran yang efektif.  

Siswa disabilitas rungu wicara di YRTRW mendapatkan 

pembelajaran berupa akademik, PKPBI, dan vokasional. Pembelajaran 

berupa akademik yaitu siswa disabilitas mendapatkan pembelajaran 

yang sama dengan siswa pada umumnya meliputi matematika, 

IPA/IPS, Bahasa, dan sebagainya. Pembelajaran vokasional yaiu 

pembelajaran ketrampilan dimana siswa diajarkan ketrampilan seperti 

memasak, menjahit, sablon, dan kecantikan. Sedangkan pembelajaran 

PKPBI yaitu siswa disabilitas mendapatkan pelatihan berbicara 

dengan metode-metode yang ada. 

2. Komunikasi Efektif Antara Pengajar dan Siswa Disabilitas Rungu 

Wicara di YRTRW 

a. Pengajar Memiliki Sikap Keterbuukaan Terhadap Siswa Disabilitas 

Rungu Wicara 

Membangun komunikasi efektif maka diperlukan sikap terbuka 

antara satu sama lain. Terciptanya komunikasi dua arah juga timbul 

karena sikap keterbukaan antara kmunikator dan komunikan. Dalam 

melakukan pendekatan komunikasi, pengajar di YRTRW juga 

menerapkan sikap terbuka terhadap siswa disabilitas rungu wicara. 

Diawali dengan menyapa kemudian siswa merasa diterima dan 

berlanjut dengan saling bercerita. 

Komunikasi antarpribadi antara pengajar dan siswanya 

merupakan komunikasi dua arah. Dalam hal ini, pengajar YRTRW 

selalu berinteraksi dua arah dengan bertanya jawab agar mengetahui 

bagaimana komunikasi yang cocok dan sesuai dengan personil siswa 



disabilitas rungu wicara. Dengan adanya pendekatan yang diawali 

saling terbuka, maka komunikasi akan terlanjin efektif. Pada dasarnya 

memanng anak-anak senang berkomunikasi dan senang diajak 

berbicara. Mereka merasa di terima saat disapa tiap hari, kemudian 

diajak bercerita, sehingga siswa menjadi nyaman dan mau 

berkomunikasi. 

b. Rasa Empati Pengajar Terhadap Siswa Disabilitas Rungu Wicara 

Empati merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi 

komunikasi efektif. Empati adalah kemampuan seseorang dalam 

memahami orang lain dan merasakan apa yang diasakan orang lain. 

Pengaja YRTRW memiliki empati dalam berkomunikasi dan mengajar 

siswanya. Empati ini diperlukan seorang pengajar agar dapat mengerti 

siswanya dan apa yang sedang dihadapi. Dengan adanya empati dari 

pengajar, maka akan muncul pula sikap keterbukaan antara pengajar 

dan siswa sehingga tercipta komunikasi dua arah. 

Bentuk empati dari seorang pengajar terhadap siswanya bisa 

ditujukan melalui bagaimana pengajar memperlakukan siswanya. 

Pengajar YRTRW selalu berusaha membuat siswanya mengerti dan 

paham dengan materi yang diajarkan. Beberapa pengajar 

menggunakan media seperti gambar dalam menjelaskan sesuatu pada 

siswanya supaya lebih mengerti. Beberapa siswa selalu dibantu 

dengan metode apapun yang bisa dilakukan. Jika siswa kesulitan 

dalam lipreading, maka pengajar akan menggunakan bahasa isyarat. 

Jika masih kesulitan dengan bahasa isyarat maka digunakan beberapa 

media. 

c. Dukungan Penuh Dari Pengajar Terhadap Siswa Disabilitas Rungu 

Wicara 

Siswa disabilitas rungu wicara dalam berkomunikasi 

memerulukan adanya dukungan penuh dari pengajar agar mau 



berbicara dan menerima pengajaran dengan baik. Siswa di YRTRW 

ini memiliki motivasi dalam berkomunikasi didorong oleh keluarga, 

lingkunan, dan teman. Selain itu, kemampuan intelektual siswa juga 

menjadi salah satu faktor siswa dalam berkomunikasi. 

Rasa senang berkomunikasi menjadi dukungan bagi siswa 

disabilitas di YRTRW disebabkan karena adanya empati dari pengajar 

kemudian adanya keterbukaan antara satu sama lain. Dukungan lain 

yang diberikan pengajar pada siswanya juga dengan memberikan 

pujian dan reward setiap kali melakukan hal yang baik serta cara 

menyampaikan pesan dengan sederhana. 

d. Sikap Positif Dalam Berkomunikasi Antara Pengajar dan Siswa 

Disabilitas Rungu Wicara 

Dalam memandang siswanya, pengajar YRTRW merasa siswa 

disabilitas ini memiliki kemampuan yang hebat. Disabilitas bukanlah 

aib, sehingga tidak perlu dituupi atau dipandang sebelah mata. Mereka 

mampu melakukan sesuatu sama seperti siswa pada umumnya. 

Pengajar YRTRW selalu memiliki sikap positif terhadap siswanya. 

Siswa disabiitas membutuhkan kasih sayang. Pengajar YRTRW selalu 

merasa bangga pada siswanya. Sama halnya dengan siswanya yang 

memiliki sikap positif pada pengajar di YRTRW. Mereka menganggap 

pengajar adalah sahabat mereka, keluarga mereka saat di sekolah dan 

di asrama. 

e. Siswa Disabilitas Memiliki Kesempatan yang Setara Dengan Siswa 

Lainnya 

Penyandang Disabilitas tidak seharusnya dibedakan. Mereka  

memiliki kesempatan yang sama dalam hal papun, termasuk dalam 

pendidikan dan berkomunikasi. Disabilitas rungu wicraa memiliki cara 

tersendiri dalam berkomunikasi sehingga tetap mampu mendapatkan 

kesempatan yang sama dengan lainnya. Kemampuan siswa disabilitas 



rungu wicara juga juga sama dengan siswa normal lainnya. Beberapa 

siswa juga sangat percaya diri saat berbicara dan melakukan sesuatu. 

Adanya kepercayaan diri dari siswa disabilitas ini juga karena 

pengajar YRTRW yang selalu menganggap mereka sama seperti siswa 

normal yang mampu melakukan apapun. Memberi dukungan agar 

memilliki kepercayaan diri. Dengan adanya dukungan, maka 

kepercayaan terhadap diri sendiri bagi siswa disabilitas menjadi 

meningkat. Mereka setara dengan siswa lainnya dan mampu mendapat 

kesempatan yang sama pula. Pembelajaran PKPBI ada di YRTRW 

sehingga siswa bisa mengerti orang lain berbicara dengan gerakan 

bibir. 

 

Kesimpulan 

Setelah penelitian dilakukan, dapat diambil kesimpulan bahwa dalam 

melakukan komunikasi efektif memerlukan lima faktor seperti yang ditulis 

oleh Devito, yaitu: 

1. Keterbukaan 

Adanya sikap terbuka yang terjadi antara pengajar dan siswa 

disabilitas rungu wicara menjadikan komunikasi mereka semakin 

efektif. Ditujukan dengan saling menyapa dan bercerita satu sama 

lain. Sehingga pengajar tahu apa yang sedang dihadapi siswanya dan 

komunikasi berjalan dengan baik. 

2. Empati 

Empati ditujukan dari pengajar kepada siswanya sehingga sesame 

siswa juga dapat saling menunjukan empati. Dengan berusaha 



memahami dan mengerti siswa disabilitas, maka keterbukaan 

mampu terjalin sehingga komunikasi menjadi efektif. 

3. Dukungan 

Dukungan diperlukan bagi siswa disabilitas rungu wicara. Pengajar 

di YRTRW selalu memberikan motivasi agar siswanya mau 

berinteraksi dan menerima pendidikan. Hal ini ditujukan dengan 

memberikan pujian dan reward bagi siswa yang melakukan hal baik. 

Dari dukungan yang diberikan pengajar YRTRW maka siswa 

merasa senang sehingga mau berinteraksi dan mendapat pendidikan. 

Komunikasi efektif pun dapat berjalan. 

4. Sikap Positif 

Dalam berkomunikasi, diperlukan sikap positif antara pengajar 

YRTRW dan siswanya. Pengajar YRTRW selalu merasa bangga 

pada siswanya. Siwa YRTRW juga memilki sikap positif terhadap 

gurunya nampak saat mereka berkomunikasi ditujukan dengan saling 

menghormati satu sama lain. Sikap positif ini muncul karena adanya 

empati, keterbukaan, dan dukungan antara satu sama lain. 

5. Kesetaraan/kesamaan 

Pengajar YRTRW merasa bahwa siswanya ini tak kalah dengan 

siswa normal lain. Begitupun sebaliknya, siswa merasa pengajar di 

YRTRW adalah keluarga dan sahabat mereka. Sehingga komunikasi 

dapat berjalan efektif. Siswa YRTRW memiliki kepercayaan diri. 



Mereka juga memiliki kesempatan yang sama seperti siswa pada 

umumnya. Memupuk rasa percaya diri ini dilakukan pengajar 

YRTRW yaitu dengan membiasakan lip reading sehingga siswa 

mampu berinteraksi dengan masyarakat luar. Kemudian dengan 

adanya dukungan dari pengajar YRTRW sehingga siswa memiliki 

rasa percaya diri dan menimbulkan komunikasi efektif antara 

pengajar dan siswa YRTRW. 

  Komunikasi efektif terjalin di YRTRW Surakarta antara 

pengajar dengan siswa disabilitas karena adanya lima faktor diatas. Diawali 

dengan rasa empati, kemudian dapat menimbulkan sikap saling terbuka, 

pengajar pun seutuhnya mendukung siswanya dalam berkomunikasi dan 

menggapai pendidikan dan selalu bangga dengan siswanya. Adanya 

dukungan, maka sikap positif terjalin di anatar pengajar dan siswanya saat 

berkomunikasi. Dari situlah, muncul rasa percaya diri pada siswa 

disabilitas YRTRW bahwa mereka juga mampu mendapat kesempatan 

yang sama dengan siswa lainnya. Muncul pula rasa kekeluargaan di 

YRTRW Surakarta. Hal inilah yang membuat komunikasi menjadi efektif. 
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