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ABSTRAK 

Erfina 21914093. Komunikasi anak tunarungu-wicara dalam keluarga di Desa Lora 

Kecamatan Mataoleo Kabupaten Bombana. Dibimbing oleh  Pahendra,S.Sos.,M.Pd dan 

Zulaeni Esita,S.Psi.,MA. Program Studi Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini 

(PG PAUD) Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah 

Kendari. 

Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana komunikasi anak tunarungu-

wicara dalam keluarga di Desa Lora Kecamatan Mataoleo Kabupaten Bombana. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui komunikasi anak tunarungu-wicara dalam 

keluarga di Desa Lora Kecamatan Mataoleo Kabupaten Bombana.  

Penelitian ini merupakan jenis penelitian deskriptif kualitatif, dengan subyek 

penelitian terdiri dari 6 orang yaitu dua orang ibu, dua orang ayah dan dua orang anak 

tunarungu-wicara. Teknik pengumpulan data dengan observasi, wawancara dan 

dokumentasi. Analisis data dilakukan dengan cara mereduksi data, penyajian data dan 

penarikan kesimpulan. Pengecekaan keabsahan dengan menggunakan triangulasi sumber.  

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa komunikasi anak tunarungu-wicara dalam 

keluarga dengan saling berhadapan menggunakan bahasa non verbal atau bahasa isyarat 

yang dibuat sendiri seperti mengerutkan kedua alis, mendorong dengan menggunakan 

tangannya, menolehkan kepalanya sambil memonyongkan bibirnya, menunjuk dengan 

menggunakan jari tangannya, tersenyum dan bertepuk tangan, menangis dan berteriak, 

membuang atau melempar, mengambil dan memberikan kembali apa yang dipegang. 

Semua isyarat tersebut memiliki arti masing-masing yang dipahami oleh anak saat 

berkomunikasi. Keluarga pun berkomunikasi kepada anak tunarungu-wicara dengan 

memadukan bahasa verbal dan non verbal yang biasa anak gunakan sehingga apa yang 

mereka komunikasikan dapat dimengerti dan dipahami.  

 

Kata kunci   :  Komunikasi, Anak Tunarungu-Wicara, Keluarga  
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ABSTRACT 

Erfina 21914093. Communication of deaf children in the family in Lora Village, 

Mataoleo District, Bombana Regency. Guided by Pahendra, S.Sos., M.Pd and Zulaeni 

Esita, S.Psi., MA, Early Childhood Education Teacher Education Study Program (PG 

PAUD) Faculty of Teacher Training and Education, Muhammadiyah Kendari. 

 

The problem in this study is how the communication of deaf children in the family in 

Lora Village, Mataoleo District, Bombana Regency, is affected. This research aims to 

find out the communication needs of deaf children in the family in Lora Village, 

Mataoleo District, Bombana.  

This study is a type of qualitative descriptive research, with the study subjects 

consisting of six people, namely two mothers, two fathers, and two deaf children. Data 

collection techniques with observations, interviews, and documentation. Data analysis is 

done by reducing data, presenting data, and drawing conclusions. Check the validity by 

using the triangulation of the source.  

The results of this study showed that the communication of deaf children in the family 

by facing each other using non-verbal language or self-made sign language, such as 

furrowing both eyebrows, pushing using their hands, turning their heads while shaking 

their lips, pointing with their fingers, smiling and clapping, crying and shouting, throwing 

or throwing, taking and giving back what is held. All of these cues have their own 

meanings that are understood by the child when communicating. Families also 

communicate with deaf children by combining verbal and non-verbal language that 

children usually use so that what they communicate can be understood and understood. 
 

 

 

Keywords    :  Communication, Speech-deaf Children, Family 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Komunikasi merupakan aktivitas dasar manusia. Dengan berkomunikasi 

manusia dapat saling berhubungan satu sama lain baik dalam kehidupan 

sehari-hari. Karena hubungan antar manusia tercipta melalui proses 

komunikasi.  

Lunandi (Damayanti & Purnamasari,  2019) bahwa komunikasi 

adalah kegiatan menyatakan suatu gagasan dan menerima umpan balik dengan 

cara menafsirkan pernyataan tentang gagasan dan pernyataan orang lain. 

Komunikasi tidak hanya sekedar menyampaikan pesan dari komunikator kek 

komunikan tetapi ada umpan balik dari pesan yang disampaikan. Sehingga 

komunikasi menjadi bagian terpenting dalam kehidupan manusia, manusia 

tidak dapat berinteraksi dengan manusia lainnya tanpa terjalinnya sebuah 

komunikasi. 

Pelaksanaan komunikasi dapat membangun sebuah hubungan apabila 

pesan yang disampaikan dapat dipahami dengan mudah oleh lawan bicara. 

Namun terkadang kendala dalam melakukan komunikasi sering dijumpai, 

komunikasi menjadi lebih sulit dipahami terutama pada mereka yang memiliki 

keterbatasan, misalnya anak berkebutuhan khusus dalam hal ini pada anak 

tunarungu-wicara. 
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Komunikasi dalam keluarga adalah salah satu faktor penting mengingat 

keluarga merupakan lembaga sosial pertama yang Indentifikasi dalam proses 

sosialnya. Komunikasi yang dilakukan merupakan cara setiap keluarga dalam 

membuat wadah untuk membentuk dan mengembangkan nilai-nilai yang 

dibutuhkan untuk menjadi pegangan saat berinteraksi dengan dunia luar, 

pilihan kata dan tindakan termaksud untuk mengajarkan dan memberikan 

pengertian kepada anak.  

Keluarga yang memiliki anak peyandang tunarungu-wicara juga tetap 

harus melakukan komunikasi untuk memberikan arahan dan hal lainnya 

terhadap anak. Cara yang digunakan mungkin akan sedikit berbeda saat 

melakukan komunikasi dengan anak tanpa gangguan pendengaran dan anak 

yang tidak bisa berbicara. Jika dengan anak lainnya mungkin komunikasi bisa 

dilakukan dengan cara yang normal tetapi apabila dengan anak tunarungu-

wicara, komunikasinya harus dilakukan dengan cara yang berbeda. 

Terdapat dua jenis komunikasi yang digunakan yaitu komunikasi verbal 

dan nonverbal. Komunikasi verbal dilakukan dengan jelas menggunakan lisan 

maupun tulisan. Menurut Kusumawati (2016)  menyatakan bahwa komunikasi 

lisan merupakan komunikasi dengan cara mengucapkan kata-kata secara 

langsung ataupun berkomunikasi berhadapan secara langsung serta 

komunikasi tertulis dimana bentuk komunikasinya menggunakan tulisan 

seperti surat menyurat. Sedangkan komunikasi non verbal adalah komunikasi 

dengan menggunakan lambang sebagai media untuk menyampaikan pesan 

yaitu dengan menggunakan gerak tubuh, ekspresi wajah dan sentuhan. Salah 
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satu contoh dari komunikasi non verbal adalah dengan melakukan gerakan 

tubuh, disaat seseorang tidak dapat menyampaikan pesan dengan lisan. Gerak 

tubuh dapat mewakilinya sehingga lawan bicara dapat memahami pesan yang 

ingin disampaikan. Seperti dengan mengangguk sebagai tanda “Ya” serta 

menggelengkan kepala sebagai tanda “Tidak”. 

Ubaidillah (2016) bahwa komunikasi adalah bagian yang paling 

penting di dalam kehidupan sehari-hari, karena aktivitas apapun yang 

dilakukan pasti berkomunikasi terutama saat berkomunikasi dalam keluarga. 

Oleh sebab itu komunikasi sangat bermanfaat karena komunikasi merupakan 

bagian dari kebutuhan dalam kehidupan, maka dari itu komunikasi keluarga 

dan anak tunarungu-wicara pun sangat penting untuk dilakukan. 

Komunikasi penting dalam keluarga karena melalui komunikasi, keluarga 

dapat mengetahui dan memahami keinginan setiap anggota keluarga. Saat 

berkomunikasi keluarga harus mengerti dan memahami apa yang 

dikomunikasikan oleh anak tunarungu-wicara dan lebih mudah lagi bila 

keluarga dapat mengetahui bahasa yang digunakan oleh anak tunarungu-

wicara sehingga membuat anak tunarungu-wicara merasa dimengerti           

dan diperhatikan oleh keluarganya. Anak tunarungu-wicara pun harus 

berkomunikasi dalam keluarga karena lingkungan pertama yang anak kenal 

dalam kehidupannya adalah keluarga. Keluarga menjadi tempat pertama anak 

tunarungu-wicara untuk menyampaikan apa yang dirasakan dan apa yang 

dinginkan dalam kehidupan sehari-hari. Bila anak tunarungu-wicara dan 

keluarga tidak saling memahami atau mengerti apa yang mereka 
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komunikasikan, maka komunikasi mereka tidak berlangsung dengan baik 

sehingga mempengaruhi hubungan antara anak tunrungu-wicara dan keluarga 

dalam berkomunikasi di kehidupan sehari-hari. 

Anak tunarungu memiliki keterbatasan dalam mendengar dan tunawicara 

memiliki keterbatasan dalam berbicara. Terdapat pula anak tunarungu-wicara 

yaitu anak yang mengalami kehilangan kemampuan mendengar maupun 

berbicara yang disebabkan oleh rusaknya atau tidak berfungsinya sebagian 

atau seluruh alat pendengaran dan organ bicara sehingga mengalami hambatan 

berbahasa dan sulit berkomunikasi di dalam kehidupannya. 

Berdasarkan hasil observasi awal yang di laksanakan pada bulan 

November 2021 di Desa Lora Kecamatan Mataoleo Kabupaten Bombana. 

Terdapat dua keluarga yang memiliki anak tunarungu-wicara yaitu anak yang 

mempunyai keterbatasan pada pendengaran maupun berbicara, sehingga saat 

berkomunikasi dalam keluarga, kedua anak tersebut selalu memiliki cara 

komunikasi yang berbeda yaitu berkomunikasi dengan menggunakan bahasa 

non verbal atau bahasa isyarat yang dibuat sendiri. Keluarga dari dua anak 

tersebut berkomunikasi dengan menggunakan bahasa non verbal yang biasa 

digunakan oleh anak dan dipadukan dengan bahasa verbal. 

Berdasarkan uraian di atas, peneliti sangat tertarik untuk melakukan 

penelitian dengan judul “Komunikasi Anak Tunarungu-Wicara Dalam 

Keluarga Di Desa Lora Kecamatan Mataoleo Kabupaten Bombana”. 
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B. Rumusan Masalah 

     Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam 

penelitian ini adalah bagaimanakah komunikasi anak tunarungu-wicara dalam 

keluarga di Desa Lora  Kecamatan Mataoleo Kabupaten Bombana ? 

C. Tujuan Penelitian 

     Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian adalah untuk 

mengetahui komunikasi anak tunarungu-wicara dalam keluarga di Desa Lora 

Kecamtan Mataoleo Kabupaten Bombana. 

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

a. Untuk memperkaya keilmuan terutama pengetahuan tentang komunikasi 

anak tunarungu-wicara dalam keluarga. 

b. Penelitian ini diharapkan menjadi acuan bagi peneliti lain yang 

membahasa tentang komunikasi anak tunarungu-wicara dalam keluarga. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Keluarga  

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi informasi atau masukan 

bagi keluarga yang memiliki anak tunarungu-wicara. Agar keluarga 

dapat mengetahui cara komunikasi yang digunakan anak tunarungu-

wicara. 
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b. Bagi Pemerintah 

Penelitian ini diharapakan dapat membuat pemerintah tergerak 

mendirikan sekolah khusus untuk anak penyandang tunarungu-wicara di 

Desa Lora Kecamatan Mataoleo Kabupaten Bombana. Agar anak 

tunarungu-wicara dapat mengetahui lebih banyak lagi bahasa non verbal 

atau bahasa isyarat yang umumnya. 

c. Bagi Peneliti 

Penelitian ini diharapakan dapat memberikan tambahan wawasan 

mengenai komunikasi anak tunarungu-wicara dalam keluarga. 

E. Batasan Istilah 

1. Komunikasi merupakan kegiatan menyampaikan sesuatu gagasan atau 

informasi mengenai pikiran dan perasaan dari seseorang ke orang lain. 

2. Anak tunarungu-wicara adalah anak yang mengalami kehilangan 

kemampuan mendengar dan tidak bisa berbicara. Sebab anak yang tidak 

bisa mendengar tidak akan mengenal bahasa dan tidak bisa memproduksi 

kata sehingga anak tersebut akan mengalami kesulitan untuk berbicara. 
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BAB II 

TINJAUN PUSTAKA 

A. Komunikasi 

1. Pengertian Komunikasi 

Nurhadi & Kurniawan (2017) bahwa komunikasi merupakan 

proses menyampaikan suatu pesan oleh seseorang kepada orang lain, yang 

dilakukan dengan langsung (tatap muka) ataupun tidak langsung 

(menggunakan media). Deddy Mulyana (Ramadyah, 2021) menyatakan 

bahwa komunikasi merupakan proses berbagi makna melalui verbal dan 

non verbal.  

Brown, H Douglas (Bahri, 2018) bahwa komunikasi merupakan 

kegiatan pembentukan, penyampaian, penerimaan, serta pengolahan pesan  

yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan tujuan membangun suatu 

makna agar apa yang dikomunikasikan dapat dipahami. 

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan maka 

komunikasi merupakan  kegiatan menyampaikan pesan yang dilakukan 

oleh seseorang kepada orang lain baik secara verbal maupun non verbal. 

2. Aspek-Aspek Komunikasi 

Devito (Irawan, 2017) bahwa terdapat lima aspek-aspek 

komunikasi yaitu : 

a. Aspek Keterbukaan  

Keterbukaan merupakan sikap yang dapat menerima masukan dari 

orang lain, serta bersedia menyampaikan informasi kepada orang lain. 
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Dengan kata lain seseorang bersedia membuka diri untuk 

mengungkapkan informasi yang diketahuinya kepada orang yang lain 

yang mengingkan informasi tersebut. Seseorang yang terbuka karena 

adanya kejujuran dalam berkomunikasi dan tidak menyembunyikan 

informasi yang diketahui serta tidak berbohong. Dengan keterbukaan 

maka komunikasi akan berlangsung dengan adil, dua arah dan dapat 

diterima oleh semua pihak yang berkomunikasi. 

b. Aspek Empati 

Empati merupakan kemampuan merasakan dan memahami dan 

merasakan sesuatu yang dialami oleh orang lain. Dengan aspek empati 

bisa berkomunikasi dengan verbal ataupun non verbal. komunikasi  

non verbal seperti  kontak mata, postur tubuh yang mengahadap 

kepada orang lain dengan perhatian yang penuh sehingga bisa melihat 

dengan jelas ekspresi wajah dan gerak-geriknya. 

c. Aspek Sikap Mendukung 

Aspek sikap mendukung artinya setiap orang mempunyai 

komitmen ingin mendukung terlaksananya komunikasi secara terbuka. 

d. Aspek Sikap Positif 

Aspek sikap positif adalah setiap orang yang melakukan 

komunikasi harus memiliki perasaan dan pikiran yang positif serta 

berperilaku positif. Seperti dengan menghargai orang lain, berpikir 

positif terhadap orang lain dan tidak menaruh curiga secara berlebihan 

kepada orang lain saat berkomunikasi. 
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e. Aspek Kesetaraan 

Aspek kesetaraan adalah pengakuan bahwa kedua belah pihak 

memiliki kepentingan dan saling memerlukan saat berkomunikasi. 

Sehingga komunikasi tersebut dapat berjalan dengan dua arah dan 

membuat keadaan tenteram saat berkomunikasi bila ada kesetaraan. 

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa 

komunikasi akan berlangsung dengan lancar apabila memenuhi aspek-

aspek komunikasi yaitu aspek komunikasi keterbukaan, aspek komunikasi 

empati, aspek komunikasi sikap mendukung, aspek komunikasi sikap 

positif dan aspek komunikasi kesetaraan. 

3. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Komunikasi 

Indarwati (2019) bahwa ada beberapa faktor-faktor yang 

mempengaruhi komunikasi yaitu : 

a. Kondisi Fisik  

Kondisi fisik mempengaruhi komunikasi setiap orang, seperti 

ketika kondisi tubuh sedang tidak dalam keadaan sehat cenderung akan 

sulit untuk berkomunikasi, karena saat berkomunikasi memerlukan 

kondisi fisik yang sehat. 

b. Lingkungan  

Lingkungan yaitu tempat seseorang berkomunikasi. Seperti tempat 

yang tentram akan membuat seseorang berkomunikasi dengan baik 

sebaliknya jika tempat itu tidak tentram akan membuat seseorang 

berkomunikasi dengan tidak baik. Contohnya ketika seseorang 
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berkomunikasi dilingkungan yang situasinya bising, maka komunikasi 

tersebut tidak berjalan dengan lancar karena suara tidak akan bisa 

didengar dengan jelas. 

c. Intonasi Suara (Berbicara) 

Intonasi suara sangat berpengaruh dalam komunikasi. Apabila 

seseorang berkomunikasi sama orang yang berbicara tidak begitu jelas 

bakal mengalami kesusahan saat mendengarkan apa yang 

dikomunikasikan oleh orang itu. 

d. Budaya (bahasa) 

Budaya sangat mempengaruhi komunikasi karena adanya 

perbedaan bahasa. Seperti ketika berkomunikasi dengan seseorang yang 

memiliki budaya berbeda dan jika bersama-sama tidak saling 

mengetahui budaya atau bahasa yang diucapkan maka berkomunikasi 

pun akan mengalami kesulitan. 

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa terdapat 

faktor-faktor yang mempengaruh komunikasi yaitu kondisi fisik berkaitan 

dengan kesehatan, lingkungan berkaitan dengan situasi, intonasi suara 

berkaitan dengan berbicara atau mengeluarkan suara dan budaya berkaitan 

dengan bahasa daerah. 
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4. Jenis – Jenis Komunikasi 

Terdapat dua jenis komunikasi yang digunakan saat berkomunikasi 

dalam kehidupan yaitu : 

a. Komunikasi Verbal 

Kusumawati (2016) bahwa komunikasi verbal adalah komunikasi 

yang menggunakan kata-kata, entah lisan maupun tulisan. Komunikasi 

lisan merupakan berkomunikasi dengan mengucapkan kata-kata 

dengan langsung kepada seseorang sedangkan komunikasi tertulis 

adalah berkomunikasi dengan tulisan seperti surat menyurat. 

Deddy  Mulyana  (Apriliyanti, 2018) bahwa  bahasa verbal adalah 

bahasa yang menggunakan kata-kata untuk  dikemukakan secara nyata. 

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa 

komunikasi verbal adalah berkomunikasi secara lisan ataupun tulisan. 

Lisan dilakukan dengan secara langsung sedangkan tulisan dilakukan 

melalui surat menyurat. 

b. Komunikasi Non Verbal 

Suharsono (2013) menyatakan bahwa komunikasi non verbal 

adalah berkomunikasi bukan dengan kata-kata maupun suara tetapi 

melalui gerakan anggota tubuh atau bahasa isyarat. 

Komunikasi non verbal memiliki kategori  dalam penyampaiannya, 

penampilan fisik seperti gerakan tubuh atau bahasa tubuh, bau tubuh, 

cara berpakaian, gerakan mata dan gerakan bibir. Bahasa tubuh sangat 

penting dalam melancarkan proses komunikasi. Dengan mengetahui 
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arti dari bahasa tubuh maka dapat melihat perasaan seseorang yang 

sebenarnya. 

Sihabudin, dkk (2012) menyatakan bahwa komunikasi non verbal 

dalam kehidupan manusia memiliki fungsi, sebagai : 

1) Untuk menekankan, menggunakan komunikasi non verbal 

menonjolkan beberapa pesan komunikasi verbal, seperti 

mengayunkan tangan kearah dalam seraya mengucapkan “ayok 

kemari”. 

2) Untuk melengkapi dan memperkuat pesan verbal, Contohnya 

mengerucutkan bibir saat menceritakan hal yang tidak 

meyenangkan. 

3) Untuk menunjukan kontradiksi, seperti mata yang melirik kesegala 

arah saat berbicara. Memberi isyarat bahwa hal yang dikatakan 

tidak benar atau sedang berbohong. 

4) Untuk mengatur, Misalnya menunjukan tangan saat ingin 

berbicara. 

5) Untuk mengulangi, Contohnya menggerakan kepala untuk 

mengulangi pesan verbal 

6) Untuk menggantikan, Contohnya menggelengkan kepala untuk 

mengatakan “tidak”. 

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa 

komunikasi non verbal adalah berkomunikasi dengan  bahasa tubuh 

seperti gerakan aggota tubuh atau bahasa isyarat. 
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5. Proses Komunikasi  

Proses komunikasi adalah tata cara menyampaika pesan yang 

dilakukan oleh dua orang atau lebih yang bisa terjadi melalui berbagai tata 

cara.  

Effendy (Atika, 2017) bahwa proses komunikasi terbagi menjadi 

beberapa tahap yaitu : 

a. Proses Komunikasi Secara Primer 

Proses ini adalah proses penyampaian pikiran atau perasaan 

seseorang kepada orang lain dengan menggunakan lambang sebagai 

media. Lambang sebagai media primer dalam proses komunikasi 

adalah bahasa isyarat, gambar, warna dan lain sebagainya yang secara 

langsung mampu menerjemahkan pikiran atau perasaan. 

b. Proses Komunikasi Secara Sekunder 

Proses penyampaian dengan menggunakan alat atau sarana sebagai 

media kedua setelah memakai lambang sebagai media pertama. Media 

kedua digunakan apabila sasarannya berada ditempat yang jauh atau 

jumlahnya banyak. Seperti komunikasi melalui Surat, telepon, surat 

kabar, majalah, radio, televisi, film, dan banyak lagi media kedua yang 

sering digunakan dalam komunikasi. 
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c. Proses Komunikasi Secara Linier 

Proses komunikasi ini terjadi ketika berkomunikasi saling 

berhadapan namun juga ada bisa berkomunikasi dengan menggunakan 

media. Saat berkomunikasi dengan menggunakan proses ini akan 

efektif apabila telah membuat perencaanan awal.  

d. Proses Komunikasi Secara Sirkuler  

Proses komunikasi sirkuler terjadi karena adanya umpan balik 

sehingga saat berkomunikasi komunikasi berjalan dengan lancar atau 

bisa dikatakan bahwa komunikasi tersebut hanya berjalan diantara 

mereka saja. 

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa proses 

komunikasi terdapat beberapa tahap yaitu proses komunikasi secara 

primer, secara sekunder, secara linier dad secara monopoli. 

6. Hambatan Komunikasi 

Effendi (2012) bahwa terdapat hambatan dalam melakukan 

komunikasi yang sering dijumpai, adapun hambatan-hambatan tersebut 

yaitu : 

a. Hambatan Semantik 

Menyangkut bahasa yang dipergunakan sebagai alat untuk 

menyalurkan pikiran dan perasaannya. Komunikasi dapat berjalan 

denga lancara apabila benar-benar memperhatikan gangguan semantik. 

Kerna bila salah ucap akan menimbulkan pemahaman yang salah, 

sehingga bisa menimbulkan kesulitan sat berkomunikasi. 
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Saat melakukan komunikasi, keluarga diharuskan dapat 

menyampaikan pesan dengan benar. Karena anak tunarungu-wicara 

sulit memahami penyampaian pesan dengan verbal, maka keluarga 

harus mengucapkan pesan dengan perlahan dan pelafalan yang dapat 

dimengerti. 

b. Hambatan Mekanis  

Hambatan mekanis dijumpai pada media yang dipergunakan dalam 

melancarkan komunikasi. Banyak contoh yang kita alami dalam 

kehidupan sehari-hari, seperti suara telepon yang tidak jelas dan suara 

yang hilang lalu muncul kembali. 

Hambatan ini biasanya di temukan saat akan melakukan 

komunikasi jarak jauh dengan anak tunarungu-wicara, keluarga tidak 

dapat menggunakan telepon untuk melakukan komunikasi. 

Komunikasi mungkin hanya bisa dilakukan dengan melakukan 

panggilan video (video call). 

c. Prasangka 

Prasangka merupakan salah satu hambatan yang berat bagi 

kegiatan komunikasi, karena Orang yang bersikap prasangka menarik 

kesimpulan tanpa menggunakan pikiran yang sehat. 

Komunikasi yang dilakukan keluarga kepada anak tunarungu-

wicara, prasangka menjadi salah satu hambatan yang sering muncul. 

Hambatan ini timbul karena kurangnya kemahiran keluarga dalam 
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melakukan komunikasi non verbal, sehingga anak salah menyimpulkan 

maksud dari apa yang disampaikan. 

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa 

komunikasi tidak selamanya akan berjalan dengan lancar kerna terdapat 

beberapa hambatan-hambatan saat berkomunikasi yaitu hambatan 

semantik, hambatan mekanis dan hambatan prasangka. 

B. Komunikasi Dalam Keluarga 

1. Pengertian Komunikasi Dalam keluarga 

Mulandar (Atika, 2017) bahwa komunikasi dalam keluarga 

adalah kegiatan yang dilakukan oleh setiap anggota keluarga buat saling 

bertukar informasi maupun pengetahuan yang bertujuan untuk mempererat 

keintiman atau kebersamaan dari setiap anggota keluarga. 

Rae Sedwig (Priliantari,  2017) bahwa komunikasi dalam 

keluarga merupakan kegiatan menyampaikan pesan melalui kata-kata, 

intonasi suara, sikap tubuh, tindakan dan ungkapan perasaan serta saling 

membagi pengertian. 

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa 

komunikasi dalam keluarga adalah kegiatan yang dilakukan oleh setiap 

anggota keluarga buat saling bertukar informasi melalui tindakan dan kata-

kata maupun sikap tubuh perlakuan yang bertujuan mempererat 

kebersamaan setiap anggota keluarga. 
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2. Pola Komunikasi Dalam Keluarga 

Pola komunikasi dalam keluarga sebagai hubungan dalam 

pengiriman dan penerimaan pesan untuk saling memahami diantara setiap 

anggota keluarga. Oleh karena itu pola komunikasi yang terbentuk dalam 

keluarga sangatlah penting sebagai pedoman untuk setiap anggota 

keluarga. 

Salsabila & Ramadhana (2021) mengemukakan bahwa ada pola 

komunikasi dalam keluarga terdapat empat pola yaitu : 

a. Pola Komunikasi Persamaan  

Komunikasi persamaan yaitu setiap anggota keluarga memilki 

kesempatan yang sama dalam berkomunikasi, dengan peran yang 

dijalankan secara merata tanpa adanya perbedaan derajat pada setiap 

anggota keluarga. Sehingga di dalam pola ini tidak ada yang namanya 

pemimpin ataupun pengikut dalam proses berkomunikasi didalam 

keluarga. Melalui pola ini diharapkan komunikasi menjadi lebih jujur, 

saling terbuka satu sama lain pada setiap anggota keluarga saat 

berkomunikasi. 

b. Pola Komunikasi Seimbang 

Komunikasi seimbang yaitu setiap anggota keluarga memiliki 

kesempatan yang sama saat berkomunikasi, namun terjadi kekuasaan 

pada diri setiap anggota keluarga sesuai dengan bidangnya masing-

masing. Dalam hal ini tidak ada anggota keluarga yang dirugikan. 
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c. Pola Komunikasi Tidak Seimbang 

Komunikasi tidak seimbang yaitu salah satu anggota keluarga lebih 

mendominasi dan dianggap sebagai seseorang yang paling ahli di dalam 

keluarga. Dimana seseorang ini memegang kontrol dalam keluarga, 

karena lebih unggul secara intelektual, paling bijaksana, dan disaat 

komunikasi dilakukan dalam keluarga maka seseorang yang ahli dalam 

keluarga memiliki peranan yang besar saat mengambil keputasan. 

d. Pola Komunikasi Monopoli  

Komunikasi monopoli yaitu terdapat satu orang yang dipandang 

sebagai pemegang kekuasaan dalam keluarga, namun bukan bersifat 

berkomunikasi tetapi lebih kepada memberi perintah pada setiap 

anggota keluarganya. 

Selain itu satu orang tersebut memiliki hak penuh untuk 

mengambil keputusan tanpa meminta pendapat dari anggota keluarga 

lainnya dan sebaliknya setiap anggota keluarga harus meminta ijin dan 

pendapat pada seseorang yang memegang kekuasaan dalam keluarga 

untuk mengambil keputusan 

Hasmayati (2016) bahwa pola komunikasi keluarga yang memiliki 

anak penyandang tunarungu-wicara yaitu : 

a. Pola komunikasi dengan kontak mata seperti berbicara saling 

berhadapan agar anak tunarungu-wicara bisa melihat serta membaca 

gerak bibir lawan bicaranya sehingga apa yang dikomunikasikan dapat 

dimengerti dan dipahami.  
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b. Pola komunikasi dengan ekspresi wajah, melalui ekspresi wajah dalam 

berkomunikasi. Anak tunarungu-wicara dapat mengetahui suasana hati 

atau emosi yang ditampakkan oleh keluarga saat berkomunikasi 

dengan anak tunarungu-wicara. 

c. Pola komunikasi dengan sentuhan merupakan komunikasi non verbal 

yang dapat menggantikan komunikasi dengan kata-kata. Komunikasi 

dengan sentuhan yang dilakukan keluarga pada anak tunarungu yang 

disertai tunawicara berupa tepukan, senggolan, belaian, rabaan, 

cubitan. Pesan seperti perhatian, kasih sayang dapat dilakukan melalui 

sentuhan. 

d. Pola komunikasi dengan suara adalah komunikasi dengan suara yang 

dilakukan keluarga pada anak tunarungu-wicara yaitu berupa rintihan, 

menarik nafas panjnag, tangisan sebagai ungkapan perasaan dan 

pikiran.  

e. Pola komunikasi gerak isyarat adalah bentuk komunikasi non verbal 

atau gerak isyarat seperti gerakan anggota tubuh yang bisa digunakan 

oleh keluarga dan anak tunarungu-wicara untuk berkomunikasi. 

C. Tunarungu  

Haenudin (2013) bahwa Istilah tunarungu berasal dari kata “tuna” 

dan “rungu” dimana tuna artinya kurang dan rungu artinya pendengaran 

sehingga dikatakan bahwa tunarungu itu adalah kurangnya pendengaran. 

Septiani, dkk (2010) bahwa tunarungu adalah seseorang yang 

mengalami kehilangan kemampuan mendengar, baik sebagian  maupun 
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seluruhnya, karena tidak berfungsinya sebagian maupun seluruhnya alat 

pendengaran. 

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa tunarungu 

adalah seseorang yang mengalami kerusakan pada indra pendengaran baik         

itu sebagian ataupun keseluruhan sehingga menyebabkan tidak bisa 

mendengar. 

1. Klasifikasi Tunarungu 

Wardani (Mudjiyanto, 2018) bahwa berdasarkan tes dengan 

menggunakan audiometer maka dapat diketahui tingkat kehilangan 

pendengaraan seseorang. Ketunaruguan dapat diklasifikasikan sebagai 

berikut : 

a. Tunarungu ringan yaitu mengalami kehilangan pendengaran  27-40 dB, 

akan sulit mendengar suara yang jauh. 

b. Tunarungu sedang yaitu mengalami kehilangan pendengaran 41-55 dB, 

bisa mendengar  apabila saling berhadapan dalam jarak 3 -5 kaki. 

c. Tunarungu agak berat yaitu mengalami kehilangan pendengaran 56-70, 

Db, bisa mendengara dari jarak yang dekat dengan menggunakan alat 

dengar. 

d. Tunarungu berat yaitu mengalami kehilangan pendengaran  71-90 Db, 

bisa mendengar  apabila suara yang keras dari jarak dekat. 

e. Tunarungu berat sekali yaitu  mengalami kehilangan pendegaran lebih 

dari 90 dB,  Masih mendengar, tetapi lebih menyadari suara melalui 
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getarannya karena lebih mengandalkan penglihatan dari pada 

pendegaran atau saat berkomunikasi  menggunakan bahasa isyarat 

2. Penyebab Tunarungu  

Martini (2010) bahwa terdapat tiga faktor penyebab tunarungu 

yaitu : 

a. Penyebab tunarungu sebelum anak dilahirkan karena keturunan, 

keracunan darah dalam kandungan, pengunaan obat-obatan yang 

dikonsumsi dalam jumlah banyak, kekurangan oksigen serta kerusakan 

organ pendengaran sejak lahir. 

b. Penyebab tunarungu saat anak lahir secara premature.  

c. Penyebab tunarungu sesudah anak dilahirkan karena mengalami 

infeksi pada alat-alat pernafas dan peradangan selaput otak. 

Nofiaturrahmah (2018) mengemukakan bahwa penyebab anak 

mengalami tunarungu yaitu faktor  keturunan, infeksi pada ibu seperti 

cacat air selama kehamilan, komplikasi selama kehamilan dan kelahiran, 

anak lahir pre mature, radang selaput otak, penyakit awal masa kanak-

kanak seperti gondok atau cacat air. 

C. Karateristik Tunarungu 

Anak tunarungu tidak memiliki perbedaan secara fisik dengan anak 

pada umumnya, tetapi jika dilihat lebih dalam lagi terdapat perbedaan dari 

dampak tunarungu yang anak miliki sehingga memiliki karakteristik yang 

khas. 
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Haenudin (2013) bahwa karakteristik tunarungu dapat dilihat dari 

segi : 

1. Karakteristik dalam Segi Intelegensi  

Perkembangan intelegensi anak tunarungu tidak sama 

cepatnya dengan anak yang dapat mendengar dengan baik, karena 

anak yang normal dapat berkomunikasi dengan mendengar 

langsung dan hal tersebut tidak bisa dilakukan oleh anak tunarungu 

karena anak tunarungu hanya dapat berkomunikasi dengan apa 

yang mereka lihat, bukan dari apa yang mereka dengar, oleh karena 

itu anak tunarungu membutuhkan waktu lama untuk memahami 

komunikasi yang disampaikan secara verbal. 

2. Karakteristik dalam Segi Berbicara dan Berbahasa 

Keterbatasan pendengaraan pada anak tunarungu dapat 

menghambat saat berbicara dan berbahasa. Karena perkembangan 

berbicara dan berbahasa berkaitan dengan ketajaman pendengaran 

untuk dapat melakukan komunikasi dengan baik, sehingga anak 

tunarungu memiliki bahasa khusus yang digunakan dalam 

berkomunikasi. 

3. Karakteristik Emosi dan Sosial 

Kesulitan dalam berkomunikasi pada anak tunarungu dapat 

menimbulkan perasaan tidak percaya diri dan sering kali merasa 

terasingkan. Hal ini membuat anak tunarungu memiliki emosi yang 

tidak stabil, sehingga anak tunarungu perlu didampingi oleh 
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keluarga agar anak tunarungu merasa aman dan dapat melalukan 

komunikasi. 

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa anak 

tunarungu mempunyai karakteristik berbeda dengan anak normal. 

Dimana karakteristik anak tunarungu dapat dilihat dari segi intelegensi, 

berbicara dan berbahasa serta emosi dan sosial. 

D. Tunawicara  

Suparno (Ertian, 2017) bahwa tunawicara adalah seseorang yang 

mengalami kesulitan saat berbicara melalui bahasa verbal sehingga sulit 

dimengerti oleh orang lain saat berbicara.  

Bilqis (2012) bahwa tunawicara adalah seseorang yang mengalami 

kesulitan berbicara dengan jelas. Seseorang sulit berbicara karena mengalami 

gangguan pendengaran. 

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa tunawicara 

adalah eseorang yang mengalami kesulitan saat berbicara sehingga sulit 

berkomunikas dengan menggunakan bahasa verbal. 

1. Penyebab Tunawicara 

Lakshita (Fatmawati, 2021) bahwa penyebab tunawicara adalah 

bawaan dari lahir,  kerusakan pada saraf tertentu yang biasanya diawali 

dengan demam tinggi, penyakit yang menyerang bayi saat baru lahir serta 

keracunan makanan. 
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Sarjono (Gusti, 2018) bahwa penyebab tunawicara yaitu : 

a. Gangguan Pranatal 

1) Keturunan seperti diantara keluarga terdapat tunawicara dan 

membawa gen tersebut maka pada saat anak lahir akan  

mengalami tunawicara. 

2) Anoxia seperti kekurangan oksigen dalam janin sehingga 

mengalami kerusakan pada otak maupun saraf yang menyebabkan 

organ bicara seperti pita suara tidak sempurna. 

b. Gangguan Neonatal 

1) Prematur seperti anak lahir dengan organ tubuh yang belum 

sempurna yang menyebabkan tunawicara. 

c. Gangguan Post Natal 

1) Infeksi seperti anak mengalami infeksi terjadi sesudah lahir 

misalnya campak yang akan menyebabkan ketulian pada anak. 

2) Radang selaput otak yaitu mengalami Infeksi alat pernafasan 

seperti paru-paru, laring atau gangguan pada lida yang dapat 

menggakibatkan tunawicara. 

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa penyebab 

tunawicara yaitu karena keturunan yaitu gen yang diwarisi oleh orang tua 

akan turun ke anak, kelahiran secara prematur, gangguan pada saraf yang 

menyebabkan ketidak sempuranaan organ dan infeksi alat pernafasan. 
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2. Karakteristik Tunawicara 

Mangunsong (Nirmala, 2013) bahwa terdapat beberapa karakteristik  

tunawicara yaitu ; 

a. Terjadi pada anak yang lahir prematur 

b. Terjadi pada anak yang belum berusia 18 bulan 

c. Belum bisa berbicara dalam bentuk kalimat saat usia 2 tahun. 

d. Banyka terjadi pada anak laki-laki. 

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa karakteristik 

tunawicara yaitu terjadi pada anak yang lahir permatur, terjadi pada anak 

yang belum berusia 18 bulan dan pada usia 2 tahun belum bisa berbicara 

dalam bentuk kalimat serta banyak terjadi pada anak laki-laki. 

E. Anak Tunarungu-Wicara 

1. Pengertian Tunarungu-Wicara 

Menurut Depertemen Pendidikan dan Kebudayaan (Mahlufi, 2019) 

bahwa anak tunarungu-wicara adalah anak mengalami kesulitan saat 

berkomunikasi, karena kehilangan kemampuan mendengar yang  

mengakibatkan perkembangan bahasa terhambat. anak yang tidak bisa 

mendengar maka kemampuan berbicara pun akan terganggu. 

Mercy (2019) menyatakan bahwa anak tunarungu-wicara adalah 

anak yang mengalami kesulita saat berbicara karena memiliki kelainan 

pendengaran. Sehingga membuat anak tunarungu-wicara terhambat dan 

kesulitan berkomunikasi kepada orang lain karena miskin akan kosa kata.  
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Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa anak 

tunarungu-wicara adalah anak yang menglami kehilangan kemampuan 

mendengar sehingga menyebabkan perkembangan bahasa terhambat. 

Karena anak bisa berbicara apabila sering mendengar orang lain berbicara 

sehingga dapat mengenal bahasa atau kosa kata. 

2. Karakteristik Tunarungu-Wicara 

Somad dan Hernawai (Putri, 2015) mengemukakan bahwa 

karakteristik tunarungu-wicara dilihat dari segi : 

a. Segi Fisik 

1) Cara berjalannya kaku dan agak membungkuk, akibat dari 

permasalahan pada keseimbangan organ telinga, sehingga 

menyebabkan anak mengalami kekurangan keseimbangan dalam 

aktivitas fisiknya. 

2) Pernapasan pendek dan tidak teratur, anak tidak pernah mendengar 

suara-suara dalam kehidupan sehari-harinya, karena saat bersuara 

atau mengucapkan kata-kata harus dengan intonasi yang baik dan 

jelas sehingga anak tidak terbiasa mengatur pernapasannya dengan 

baik saat berbicara. 

b. Segi Intelegensi  

Anak tunarungu-wicara memiliki intelegensi normal dan rata. 

Prestasi anak tunarungu-wicara lebih rendah dari pada prestasi anak 

normal karena dipengaruhi oleh kemampaun anak tunarungu-wicara 

memahami pelajaran yang diverbalkan. Namun untuk pelajaran yang 
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tidak diverbalkan, anak tunarungu-wicara memiliki perkembangan yang 

sama dengan anak normal. 

c. Segi Bahasa dan Bicara 

Kemampuan berbahasa dan berbicara anak tunarungu-wicara 

berbeda dengan anak normal karena kemampuan tersebut berkaitan erat 

dengan kemampuan mendengar. Karena anak tidak bisa mendengar 

suara maka tidak akan bisa mengenal bahasa, sehingga sulit untuk 

berkomunikasi. 

d. Segi Emosi dan Sosial  

1) Memiliki perasaan takut yang lebih besar, disebabkan oleh 

kemampuan berbahasa yang rendah saat berinteraksi dengan 

lingkungan sekitarnya. 

2) Ketidakmandirian, karena anak tunarungu-wicara selalu mencari 

bantuan serta bersandar pada orang yang sudah dikenalnya ketika 

merasa putus asa. 

3) Perhatian mereka susah dialihkan, apabila anak tunarungu-wicara 

sudah berkonsentrasi dengan suatu hal. 

4) Memiliki sifat yang polos, karena anak tunarungu-wicara tidak bisa 

mengungkapkan perasaannya dengan jujur dan apa adanya. 

5) Mudah marah dan mudah tersingung, karena anak tunarungu-wicara  

tidak bisa mengekspresikan perasaannya dengan mudah, sehingga 

anak selalu merasa kecewa dan mengungkapkannya dengan 

kejengkelan serta kemarahan.  



28 
 

 

3. Kebutuhan Tunarungu-Wicara 

Salim (Putri, 2015) mengemukakan bahwa anak tunarungu-wicara 

mempunyai kebutuhan-kebutuhan yang sama seperti anak normal  yaitu : 

a. Bersifat biologis seperti kebutuhan makan, minum, tidur, bermain dan 

sebagainnya. 

b. Menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam keluarga seperti anak 

tunarungu-wicara ingin diperlakukan sewajarnya  atau ingin diikut 

sertakan dengan kegiatan apa saja yang dilakukan oleh keluarganya 

atau disamakan dengan keluarga lainnya. 

c. Keberhasilan dalam suatu kegiatan baik secara individual maupun 

secara bersama yaitu anak tunarungu-wicara juga ingin melakukan 

sesuatu yang dapat mencapai hasil yang baik untuk dirinya sendiri 

maupun untuk orang lain, meskipun memiliki sedikit kesulitan yang 

disebabkan oleh keterbatasan yang dimilikinya. 

d. Kebutuhan akan aktivitas, anak tunarungu-wicara juga ingin terlibat 

dalam kegiatan yang dilakukan oleh keluarga atau lingkungan luar, 

sebagaimana yang dilakukan oleh anak normal lainnya, anak tunrungu-

wicara inggin melibatkan diri dengan orang lain. 

e. Kebutuhan akan kebebasan, anak tunarungu-wicara juga ingin bebas 

berinisiatif dan berbuat serta bebas untuk bertanggung jawab atas 

perbuatannya sendiri dan tidak ingin ada keterikatan dengan yang lain, 

namun  anak tunarungu-wicara memiliki kebebasan dengan batas-batas 

tertentu bukan kebebasan yang mutlak. 
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f. Kebutuhan akan kesehatan, anak tunarungu-wicara memerlukan tubuh 

yang sehat, kuat, dan mampu menjaga diri dari berbagai gangguan 

penyakit. 

g. Kebutuhan untuk berekspresi, anak tunarungu-wicara juga bebas untuk 

mengemukakan pendapat yang dapat dipahami oleh orang lain, dengan 

menunjukkan ekspresi marah, senang, sedih dan ekspresi lainnya. 

F. Penelitian Relevan 

Miftah Wahyu Pratiwi (2019) pada skripsi yang berjudul “Gaya 

Komunikasi Interpersonal Anak Disabilitas Tunarungu-Wicara di Yayasan 

Spirit Dakwah Indonesia Tulungagung” penelitian ini menggunakan 

pendekatan kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa gaya 

komunikasi yang digunakan anak disabilitas tunarungu-wicara di Yayasan 

Dakwah Indonesia Tulungagung menggunakan simbol isyarat tidak langsung 

ketika berkomunikasi dengan sesamanya. Maka dengan menggunakan simbol 

isyarat tersebut agar orang normal tidak memahami komunikasi mereka. 

Adapun hambatan bahasa dalam berkomunikasi anak tunarungu-wicara sangat 

berpengaruh pada dirinya, karena keterbatasan dan minimnya bahasa serta 

mengekspresikan perasaan yang mereka miliki cenderung susah untuk bisa 

mengontrol perasaan. Simbol isyarat tidak langsung yang digunakan anak 

tunarungu-wicara di Yayasan Spirit Dakwah Indonesia Tulungagung 

memudahkan mereka menyampaikan pesan yang akan disampaikan kemudian 

penerima pesan mampu merespon dengan baik pesan yang diterima. 
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Mohammad Sinung Restendy (2019) pada jurnal yang berjudul “Model 

Belajar dan Komunikasi Anak disabilitas Tunarungu Wicara Di Taman 

Pendidikan Al Quran Luar Biasa Spirit Dakwah Indonesia Tulungagung” 

penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Berdasarkan hasil 

penelitian menunjukkan bahwa komunkasi anak tunarungu wicara biasa 

menggunakan simbol isyarat tidak langsung dengan harapan menyampaikan 

kode atau informasi lawan bicara tentang sesuatu yang bersifat rahasia dan 

sebagai pembelaan diri saat mereka berbuat salah. Model belajarnya 

menggunakan teori konsultasi, instruksi, delegatif  bahkan partisipatif. Simbol 

isyarat tidak langsung digunakan oleh anak tunarungu wicara baik dirumah 

maupun di Taman Pendidikan Al Quran Luar Biasa Spirit Dakwah Indonesia. 

Dua penelitian ini relevan dengan penelitian saya karena memiliki 

kemiripan pada subjek penelitian dan perbedaan dua penelitian ini dengan 

penelitian saya yaitu fokus pembahasannya berbeda dan secara umum lokasi 

tempat penelitiannya berbeda, penelitian saya di laksanakan di Desa Lora 

Kecamatan Mataoleo Kabupaten Bombana. 

G. Kerangka Pikir 

Komunikasi adalah aktivitas dasar manusia yang dilakukan setiap waktu. 

Dengan berkomunikasi manusia dapat saling berhubungan satu sama lain 

dengan baik dalam kehidupan sehari-hari, namun bila terdapat kendala dalam 

berkomunikasi akhirnya komunikasi tersebut tidak bisa terjadi dengan lancar. 

Salah satunya karena keterbatasan yang dimiliki beberapa orang, seperti pada 

anak tunarungu-wicara yang mengalami kehilangan pendengaraan sehingga 
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mengakibatkan perkembangan bahasa terhambat. Anak dapat berbicara 

apabila bisa mendengar bahasa atau kata-kata yang disampaikan. Namun 

berbeda halnya dengan anak tunarungu-wicara yang memiliki perbedaan 

komunikasi yang digunakan dalam keluarga.  

Komunikasi non verbal merupakan komunikasi yang penyampaian 

pesannya menggunakan gerakan anggota tubuh, ekspresi wajah, gerakan mata. 

Komunikasi anak tunarungu-wicara dalam keluarga yaitu saling bertatap muka 

atau saling berhadapan secara langsung dengan menggunakan bahasa non 

verbal atau bahasa isyarat yang dibuat sendiri. Keluarga pun berkomunikasi 

kepada anak secara bertatap muka atau saling berhadapan secara langsung 

dengan menggunakan bahasa non verbal yang biasa digunakan oleh anak, 

namun keluarga memadukan juga dengan bahasa verbal seperti berbicara 

dengan mengeluarkan suara.  

Berdasarkan uraian di atas, maka alur penelitian yang akan peneliti 

lakukan dapat dilihat pada bagan berikut : 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Tempat dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di Desa Lora Kecamatan Mataoleo Kabupaten 

Bombana. Adapun waktu penelitian dilaksanakan November 2021 sampai 

Desember 2021. Pemilihan sebagai lokasi penelitian karena di tempat ini 

terdapat keluarga yang memiliki anak penyandang tunarungu-wicara. 

B. Jenis Penelitian  

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif. Moleong 

(2014) bahwa deskriptif berupa kata-kata dan bahasa pada suatu lingkup 

khusus dengan menggunakan beberapa metode ilmiah. Penelitian kualitatif 

adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata 

atau lisan dari orang dan perilaku yang dapat diamati.  

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa penelitian 

deskriptif kualitatif adalah penelitian yang menjelaskan dan mendeskripsikan 

suatu data yang dikumpulkan dalam bentuk kata-kata dan bahasa yang 

menggunakan metode ilmiah.  

Melalui jenis penelitian deskriptif kualitatif, peneliti berusaha untuk 

mendapatkan data sebanyak-banyaknya mengenai komunikasi anak 

tunarungu-wicara dalam keluarga sehingga dapat menjelaskan dan 

mengambarkan tentang komunikasi anak tunarungu-wicara dalam keluarga 

secara menyeluruh. 
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C. Subjek Penelitian 

Menurut Nazir (2014) bahwa subjek penelitian merupakan seseorang yang 

memiliki informasi yang dibutuhkan dalam pengumpulan data penelitian. 

Penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling. Purposive sampling 

merupakan teknik penentuan subjek penelitian dengan pertimbangan tertentu 

berdasarkan ciri dan kriteria yang dibutuhkan. 

Subjek dipilih berdasarkan kriteria tertentu yang dianggap mampu 

mewakili tujuan penelitian ini. Kriteria tersebut adalah keluarga yang 

memiliki anak tunrungu-wicara, anak tunarungu-wicara yang dimiliki 

keluarga tersebut 4 – 6 tahun, keluarga diwakili oleh 2 orang yang dianggap 

paling mengetahui tentang kondisi anak tunrungu-wicaranya, keluarga 

tersebut bersedia menjadi subjek dalam penelitian ini, dan keluarga tersebut 

berdomisili di Desa Lora Kecamatan Mataoleo Kabupaten Bombana. 

Berdasarkan kriteria di atas maka jumlah subjek dalam penelian ini adalah 6 

orang. Mereka adalah 2 orang anak tunarungu-wicara, 2 orang Ibu, dan 2 

orang  Ayah. 

 

Tabel 3.1. Subjek Penelitian 

 

 

No Nama  Usia  Status  

1 Azim 5 Tahun Anak 

2 Rulia  44 Tahun Istri/Ibu 

3 Simin  50 Tahun Suami/Bapak 

4 Mira 4 Tahun Anak 

5 Suriyani 44 Tahun  Istri/Ibu 

6 Saudin 47 Tahun Suami/Bapak 
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D. Teknik Pengumpulan Data 

Sugiyono (2018) bahwa pengumpulan data adalah langkah-langkah dalam 

melakukan penelitian yang berfungsi untuk mendapatkan dan mengumpulkan 

data. 

Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah : 

1. Observasi  

Sugiyono (2018) bahwa observasi merupakan teknik pengumpulan 

data dilakukan dengan mengamati secara langsung sesuatu yang menjadi 

fokus penelitian. 

Penenlitian ini menggunakan observasi non partisipatif di mana 

peneliti mengamati lokasi penelitian dan seluruh kegiatannya, lalu peneliti 

turut melihat setiap keseharian anak tunarungu-wicara saat berkomunikasi 

dalam keluarga yang nanti akan dipaparkan pada catatan lapangan. Dalam 

hal ini, peneliti hanya mengamati tanpa terlibat langsung dengan kegiatan 

yang dilakukan oleh pihak yang diteliti.  

2. Wawancara  

Sugiyono (2018) bahwa wawancara merupakan teknik pengumpulan 

data yang digunakan peneliti untuk mendapatkan data penelitian melalui 

tanya jawab secara tatap muka dengan informan. 

Teknik wawancara yang digunakan oleh peneliti adalah teknik 

wawancara mendalam yaitu salah satu cara mengumpulkan data atau 

informasi dengan cara tanya jawab langsung bertatap muka dengan subjek 

penelitian agar mendapatkan data yang lengkap. 
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3. Dokumentasi  

Sugiyono (2018) dokumen merupakan catatan peristiwa yang terjadi, 

dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya yang 

ditimbulkan dari seseorang. 

Adapun dokumentasi yang dilakukan peneliti dalam teknik 

pengumpulan data berupa pengambilan gambar dan video subjek 

penelitian sebagai bukti yang diperoleh dari narasumber. 

E. Teknik Analisis Data 

Sugiyono (2018) analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara 

teratur data yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi dan dokumentasi. 

Kemudian diolah menjadi sebuah data. 

Adapun langkah-langkah analisis data sebagai berikut : 

1. Reduksi Data 

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal pokok dan 

memfokuskan pada hal-hal penting. Dengan demikian data yang telah 

direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah 

peneliti untuk melakukan pengumpulan data selajutnya. Reduksi data 

dapat dibantu dengan peralatan elektronik seperti komputer. 
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2. Penyajian Data (Data Display) 

Penyajian data sebagai langkah pengumpulan infromasi yang 

dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori 

dan sejenisnya yang tersusun sehingga lebih mudah dipahami dan 

pengambilan tindakan selanjutnya. Untuk menyajikan data dalam 

penelitian deskriptif kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif.  

3. Penarikan Kesimpulan (Verification) 

Penarikan kesimpulan dilakukan untuk memeriksa dan 

mecocokkan kebenaran data yang diperolah dari hasil observasi, 

wawancara dan dokumentasi kemudian disimpulkan. Kesimpulan yang 

dikemukakan masih bersifat sementara dan kemungkinan akan berubah 

setelah diperoleh data yang baru. 

F. Pengecekan Keabsahan Data 

Menurut Sugiyono (2018) bahwa triangulasi adalah teknik pemeriksaan 

keabsahaan data dari berbagai sumber. 

Pengecekan keabsahan data dalam penelitian ini menggunakan triangulasi 

sumber. Triangulasi sumber data artinya memadukan hasil observasi, 

wawancara dan dokumentasi. Dengan triangulasi sumber, peneliti mengecek 

data dan membandingkan data hasil observasi, wawancara dan dokumentasi 

yang diperoleh dari narasumber. 
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. Hasil Penelitian 

Penelitian ini telah dilaksanakan pada tanggal 5 November 2021 hingga 7 

Desember 2021. Rentang waktu itu merupakan rentang waktu pengambilan 

data. Adapun proses pengambilan data yang dilakukan oleh peneliti yaitu 

pengambilan datang dengan cara observasi, wawancara dan dokumentasi. 

Observasi adalah teknik pengumpulan data dengan melakukan pengamatan 

secara langsung segala kegiatan subjek yang dilakukan. Wawancara adalah 

bentuk komunikasi yang berbentuk percakapan secara langsung dengan kedua 

orang tua dari anak untuk memperoleh data. Sedangkan dokumentasi 

merupakan teknik pengumpulan  data  penelitian  berupa  foto  dan video.  

Peneliti datang satu kali dalam satu Minggu untuk melakukan wawancara 

sekaligus observasi di rumah setiap subjek penelitian. Peneliti datang setiap 

pagi sampai siang untuk melakukan wawancara dengan kedua orang tua dari 

anak tunarungu-wicara dan mengamati komunikasi anak tunarungu-wicara 

dalam keluarga.  

Penelitian ini berfokus pada komunikasi anak tunarungu-wicara dalam 

keluarga. Setelah melakukan pengambilan data dengan mewawancarai kedua 

orang tua dari anak, peneliti melanjutkan mengamati kegiatan anak saat 

berkomunikasi dengan orang tuannya. Pengamatan dilakukan ketika anak 

sedang bersama dengan orang  tuannya. Selama observasi berlangsung peneliti 

kadang mengalami kesulitan dalam mengambil data karena ada anak yang 
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sering menyadari kehadiran kamera yang sedang merekam kegiatannya. 

Berikut ini penelitian memaparkan hasil penelitian komunikasi anak  

tunarungu-wicara dalam keluarga di Desa Lora Kecamatan Mataoleo 

Kabupaten Bombana.  

1. Hasil Observasi 

Berdasarkan hasil observasi yang peneliti lakukan tanggal 5 

November  2021  pada  subjek  pertama  bernama  Azim  yang berumur 5 

tahun, anak dari bapak Simin dan ibu Rulia. Peneliti mengambil foto dan 

video Azim saat berkomunikasi dalam keluarga. Hari itu adalah hari 

pertama dalam Minggu pertama peneliti mengamati komunikasi Azim 

dalam keluarga, dimana Azim menggunakan bahasa non verbal atau 

bahasa isyarat yang dibuat sendiri. Adapun bahasa isyarat yang Azim 

gunakan hari itu adalah gerakan anggota tubuh, ekspresi wajah, volume 

suara, kontak mata atau berkomunikasi dengan menatap lawan bicara. 

Berikut beberapa bahasa isyarat yang digunakan Azim saat berkomunikasi 

dalam keluarga yaitu ketika Azim mau memanggil ibunya, Azim akan 

berteriak berteriak. Ketika Azim meminta digedong oleh ibunya, Azim 

akan mendekati ibunya sambil mengulurkan kedua lengannya dileher 

ibunya seperti memeluk. Ketika Azim merasa senang dan bahagia bermain 

dengan ibunya, Azim akan tertawa dan tersenyum. Ketika Azim menyukai 

sesuatu, menginginkan sesutau dan meminta sesuatu kepada ibunya, Azim 

akan menyampaikannya dengan cara menatap ibunya dan setelah ibunya 

melihatnya, Azim akan menunjuk sesuatu itu dengan jari tangannya dan 
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terkadang Azim langsung mengambil sesuatu itu lalu Azim akan 

membawa dan memberikan kepada ibunya, untuk memberitau ibunya 

bahwa Azim mau sesuatu itu. Ketika Azim mau tidur, Azim akan 

memberitau kepada ibunya dengan cara mendekati ibunya dan 

mengulurkan kedua lengannya lalu dikalungkan keleher ibunya, 

selanjutnya Azim akan membaringkan kepalanya dipundak ibunya sambil 

menutup matanya.  

Berdasarkan hasil observasi yang peneliti lakukan tanggal 21 

November 2021 masih dengan subjek pertama bernama Azim, anak dari 

bapak Simin dan ibu Rulia. Peneliti mengambil foto dan video Azim saat 

berkomunikasi dalam keluarga. Hari itu adalah hari kedua dalam Minggu 

ketiga peneliti mengamati komunikasi Azim dalam keluarga, dimana Azim 

menggunakan bahasa non verbal atau bahasa isyarat yang dibuat sendiri. 

Adapun bahasa isyarat yang Azim gunakan hari itu adalah gerakan 

anggota tubuh, ekspresi wajah, volume suara, kontak mata atau 

berkomunikasi dengan menatap lawan bicara. Berikut beberapa bahasa 

isyarat yang digunakan Azim saat berkomunikasi dalam keluarga yaitu 

ketika Azim tidak menyukai dan tidak menginginkan sesuatu yang 

diberikan oleh ibunyaa, Azim akan menolaknya dengan cara mendorong 

dan terkadang Azim akan langsung berteriak lalu mengalihkan kepalanya 

kearah lain sambil mengerutkan kedua alis. Ketika Azim menginginkan 

dan meminta sesuatu kepada ibunya, Azim akan memberitau ibunya 
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dengan cara menatap ibunya sampai ibunya melihatnya setelah itu Azim 

akan menunjuk sesuatu itu dengan menggunakan jari tangan.  

Berdasarkan hasil observasi yang peneliti lakukan tanggal 4 

Desember  2021  masih  dengan  subjek  pertama  bernama  Azim, anak  

dari  bapak  Simin  dan  ibu  Rulia. Peneliti  mengambil  foto  dan  video  

Azim  saat  berkomunikasi  dalam  keluarga. Hari  itu  adalah hari ketiga 

dalam Minggu kelima peneliti mengamati komunikasi Azim dalam 

keluarga, dimana Azim menggunakan bahasa non verbal atau bahasa 

isyarat yang dibuat sendiri. Adapun bahasa isyarat yang Azim gunakan 

hari itu adalah gerakan anggota tubuh, ekspresi wajah, volume suara, 

kontak mata atau berkomunikasi dengan menatap lawan bicara. Berikut 

beberapa  bahasa isyarat yang digunakan Azim saat berkomunikasi dalam 

keluarga  yaitu ketika Azim menanyakan sesuatu kepada ibunya, Azim 

akan mendekati lalu menarik baju ibunya dan setelah ibunya melihat, 

Azim akan menatap ibunya lalu menunjuk sesuatu itu. Ketika Azim 

meminta ibunya untuk  diambilkan sesuatu yang diinginkannya dengan 

cara berteriak, setelah ibunya melihatnya, Azim akan menunjuk sesuatu itu 

dan setelah diambilkan, Azim akan tersenyum. Ketika ibunya membawa 

makanan dan memberikan makanan itu kepada Azim dan Azim 

melihatnya disertai dengan senyuman sambil bertepuk tangan, lalu Azim 

mengambil makanan itu dan Azim pun langsung duduk dilantai lalu 

menyimpan makanan itu didepannya. Ketika ibunya mau menyuapi Azim 

dan Azim menolak suapan dari ibunya dengan cara memalingkan 
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kepalanya kearah yang berlawanan dari posisi ibunya disertai dengan 

mengerutkan  kedua  alisnya dan memajukan bibir dan terkadang Azim 

akan menolaknya dengan berteriak. 

Berdasarkan hasil observasi yang peneliti lakukan tanggal 8 

November 2021 pada Subjek kedua yang bernama Mira anak dari bapak 

Saudin. S dan ibu Suriyani. Peneliti mengambil foto dan video Mira saat 

berkomunikasi dalam keluarga. Hari itu adalah hari pertama dalam 

Minggu kedua peneliti mengamati komunikasi Mira dalam keluarga, 

dimana Mira menggunakan bahasa non verbal atau bahasa isyarat yang 

dibuat sendiri. Adapun bahasa isyarat yang Mira gunakan hari itu adalah 

gerakan anggota tubuh, ekspresi wajah, volume suara, kontak mata atau 

berkomunikasi dengan menatap lawan bicara. Berikut beberapa bahasa 

isyarat yang digunakan Mira saat berkomunikasi dalam keluaga yaitu 

ketika Mira menutup sebagian wajahnya dengan menggunakan telapak 

tangannya yang tandanya  Mira merasa malu. Ketika Mira tidak menyukai 

dan menginginkan sesuatu yang diberikan oleh ibunya, Mira akan 

menolaknya dengan cara mendorong menggunakan tangannya lalu 

selanjutnya Mira akan memalingkan kepalanya. Ketika Mira melihat 

ibunya mau keluar dari rumah, Mira langsung mendekati ibunya dan 

mengambil tangan ibunya lalu dicium setelah itu Mira melambaikan 

tangannya dari kanan terus kekiri berulang kali atau seperti dadah. 
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Berdasarkan hasil observasi yang peneliti lakukan tanggal 26 

November  2021  masih dengan subjek kedua yang bernama Mira anak 

dari bapak Saudin. S dan ibu Suriyani. Peneliti mengambil foto dan video 

Mira saat berkomunikasi dalam keluarga. Hari itu adalah hari kedua dalam 

Minggu keempat peneliti mengamati komunikasi Mira dalam keluarga, 

dimana Mira menggunakan bahasa non verbal atau bahasa isyarat yang 

dibuat sendiri. Adapun bahasa isyarat yang Mira gunakan hari itu adalah 

gerakan anggota tubuh, ekspresi wajah, volume suara, kontak mata atau 

berkomunikasi dengan menatap lawan bicara. Berikut beberapa bahasa 

isyarat yang digunakan Mira saat berkomunikasi dalam keluarga yaitu 

ketika Mira mau memberitau kepada ibunya kalau dirinya sedang buang 

air, dengan cara berteriak dan menangis setelah ibunya melihat dan 

bertanya, Mira akan menunjuk celananya. Ketika Mira ingin berjalan 

dengan ibunya dengan cara menggandeng tangan ibunya. Ketika Mira 

menginginkan sesuatu untuk diambilkan oleh ibunya dengan mendekati 

dan menarik baju ibunya setelah ibunya melihat, Mira akan menunjuk 

sesuatu itu. Ketika Mira meminta ibunya duduk disampingnya dengan cara 

menunjuk ibunya lalu menunjuk kursi secara bergantian. Ketika Mira 

meminta sesuatu kepada ibunya dan langsung diambilkan, Mira akan 

tersenyum sambil bertepuk tangan yang tandanya Mira merasa senang. 

Ketika Mira merasa bosan dan jengkel dengan sesuatu yang diberikan oleh 

ibunya degan cara melempar dan membuangnya. Ketika Mira tidak 

melihat ibunya disekitarnya, Mira akan berteriak sambil berguling-guling 
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dilantai dan kalau ibunya belum datang atau terlalu lama datangnya, Mira 

akan langsung menangis. 

Berdasarkan hasil observasi yang peneliti lakukan tanggal 7 

Desember 2021 masih dengan subjek kedua yang bernama Mira anak dari 

bapak Saudin. S dan ibu Suriyani. Peneliti mengambil foto dan video Mira 

saat berkomunikasi Mira keluarga. Hari itu adalah hari ketiga dalam 

Minggu keenam peneliti mengamati komunikasi Mira dalam keluarga, 

dimana Mira menggunakan bahasa non verbal atau bahasa isyarat yang 

dibuat sendiri. Adapun bahasa isyarat yang Mira gunakan hari itu adalah 

gerakan anggota tubuh, ekspresi wajah, volume suara, kontak mata atau 

berkomunikasi dengan menatap lawan bicara. Berikut beberapa bahasa 

isyarat yang digunakan Mira saat berkomunikasi dalam keluarga yaitu 

ketika Mira ingin dan mau meminta ibunya menyisirkan rambutnya, Mira 

akan menyampaikan kepada ibunya dengan cara memegang rambutnya 

dengan kedua tangannya sambil diusap-usap, setelah ibunya melihat lalu 

ibunya pun mengambilkan dan memberikan sisir itu kepada Mira setelah 

itu Mira mengambilnya dan memberikan kembali pada ibunya, agar 

ibunya yang menyisirkan rambutnya. Ketika itu Mira melihat ada buku 

diatas meja dan Mira mau mengambil buku itu dengan meminta kepada 

ibunya dengan cara menatap ibunya setelah ibunya melihat lalu Mira 

menunjuk buku itu, setelah diambilkan dan berikan oleh ibunya, Mira pun 

mengambil buku itu dan Mira langsung duduk dilantai sambil menyimpan 

buku itu pas didepannya, setelah itu Mira sadar kalau tibunya tidak duduk 
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didekatnya jadi Mira langsung melihat ibunya sambil mengangkat 

tangannya seperti melambai kearah ibunya untuk mendekat serta menepuk 

lantai agar ibunya duduk. Ketika ibunya mengikuti kemauannya, Mira 

akan merasa senang dan bahagia dengan cara menutup mulutnya 

menggunakan jari tangannya sambil tersenyum. Ketika Mira melihat 

ibunya memegang botol yang berisi air dan Mira pun memberitau ibunya 

kalau dia mau minum air itu dengan cara menyentuh lengan ibunya setelah 

ibunya melihat, Mira langsung membuka mulutnya. 

Berikut ini tabel reaksi orang tua saat anak tunarungu-wicara 

berkomunikasi dengan menggunakan bahasa non verbal. 

Tabel 4.1 Ringkasan Tabel Bahasa Non Verbal Berdasarkan 

Hasil Wawancara 

 No Bahasa Non verbal Maknanya/Maksudnya Reaksi orang tua 

  1. 

 Mendorong dengan 

menggunakan 

tangan lalu 

memalingkan wajah 

sambil 

memonyongkan 

bibirnya. 

 

  

 Artinya anak tidak 

menyukai sesuatu atau 

tidak mengingkan apa 

yang diberikan. 

 

 

 

 

  

 Orang tua akan 

langsung mengambil 

kembali apa yang 

diberikan tadi sambil 

berbicara seperti 

menanyai anak “tidak 

mau ini ?” dengan 

mengangkat sesuatu itu 

didepan wajah anak. 

  2. 

 Menunjuk dengan 

menggunakan jari 

tangan. 

 

 

 

 

 

 

  

 Artinya anak menyukai 

atau mengingkan 

sesuatu itu. 

 

 

 

 

 

 

  

 Orang tua akan 

mengambilkan sesuatu 

tadi lalu 

memperlihatkan kepada 

anak sambil berbicara 

seperti menanyai “mau 

yang ini ?” setelah anak 

mengambilnya dari 

tangan orang tuannya 

berarti anak 

mengingkannya.  

  3. 
 Tersenyum dan 

tertawa serta 

 Artinya anak merasa 

senang dan bahagia 

 Ketika anak meminta 

sesuatu kepada orang 
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bertepuk tangan. 

 

 

 

  

menerima sesuatu atau 

keinginannya di turuti 

dengan benar. 

 

  

tuannya, orang tuannya 

akan mengambilkannya 

dengan menunjuk atau 

memperlihatkan kepada 

anak agar apa yang 

diambil sesuai dengan 

apa yang di inginkan 

anak oleh anak. 

  4. 

Menangis dan 

berteriak. 

 

 

 

 

 

  

Artinya anak 

memanggil orang 

tuanya atau anak ingin 

menyampaikan sesuatu 

tetapi tidak ada orang 

disekitarnya. 

 

  

 Orang tua akan 

langsung datang saat 

mendengar suara anak 

setelah didekat atau 

didepan anak orang tua 

akan menyetuh tubuh 

anak sambil bertanya 

kepada anak 

  5. 

 Membuang dan 

melempar. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 Artinya anak merasa 

bosan dan jengkel akan 

sesuatu. 

 

 

 

 

 

  

 Orang tua akan 

mengambil kembali apa 

yang lempar dan 

dibuang oleh anak 

sambil memberi taukan 

kepada anak “jangan 

dibuang” atau orang tua 

akan bertanya kepada 

anak “tidak mau ini ? 

mau yang mana?” 

 

2. Hasil Wawancara  

a. Komunikasi Keluarga Kepada Anak Tunarungu-Wicara 

Setiap Keluarga selalu mengharapkan memiliki hubungan baik 

dengan anggota keluarga lainnya, salah satu caranya dengan 

berkomunikasi yang baik. Namun cara komunikasi setiap anak berbeda 

tertuma pada anak tunarungu-wicara yang mengalami keterbatasan pada 

pendengaran disertai dengan bicara, hal tersebut yang membuat keluarga 

harus bisa menyesuaikan dengan komunikasi yang digunakan anak.  
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Hasil wawancara dengan ibu Rulia (ibu kandung Azim) selaku 

narasumber pertama, mengungkapkan bahwa : 

“saya taunya tunarungu-wicara itu setelah saya alami sendiri yah, 

itu tidak bisa mendengar dan bicara begitu, usia satu tahun lebih 

baru saya tau kalau anak saya tidak bisa mendengar dan bicara, 

kerna kalau saya panggil da tidak akan dengar terus kalau da bicara 

suaranya itu tidak jelas. Usia 7 bulan itu hari pernah da sakit itu 

tulang lehernya belum kuat, padahal anak seusia begitu sudah 

mulai kuat tulang lehernya, jadi anak saya kebanyakan diam dari 

masih usia berapa bulan itu”.(wawancara, 5 November 2021)  

 

Informan pertama mengatakan bahwa mengetahui anaknya 

mengalami tunarungu-wicara karena anaknya tidak akan respon sama 

sekali saat di panggil jika tidak didekati lalu disentuh bagian tubuhnya 

dan saat anak bicara pun suara yang dikeluarkan tidak begitu jelas. Hal ini 

dialami karena waktu usia 7 bulan, anak mengalami kelainan dibagian 

tulang lehernya, dimana saat usia itu tulang lehernya belum kuat padahal 

untuk usia anak seperti itu seharusnya tulang lehernya sudah kuat. Setelah 

usia satu tahun lebih baru lah orang tua mengetaui lebih pasti bahwa 

anaknya tidak bisa mendengar dan berbicara. Keluarga pun tidak 

mengambil tindakan seperti pengobatan untuk anak karena di Desa Lora 

tidak ada rumah sakit, yang ada hanya puskesmas dan pengetahuan orang 

tua tentang tunarungu-wicara saat itu masih sangat minim. 

Hasil wawancara dengan ibu Suriyani (ibu kandung Mira) selaku 

narasumber kedua, mengungkapkan bahwa : 

“Anak saya pernah sakit demam tinggi waktu usia 4 bulan. Setelah 

sembuh dari sakitnya itu dia suka kasih keluar lidahnya begitu baru 

dia tidak seaktif anak lainnya, kalau suara ribut atau lagi rame dia 

kaya tidak terganggu begitu. Usia satu tahun lebih baru kelihatan, 



47 
 

 

ternyata anak saya ini tidak bisa mendengar dan bicara kerna saat 

di panggil begitu dia tidak akan bale terus tidak bisa juga berbicara 

kerna kalau dia keluarkan suara itu tidak jelas, keluar itu hanya 

suara seperti AAAAAA, begitu saja”. (wawancara, 8 November 

2021) 

 

Informan  kedua  mengatakan bahwa ia mengetahui anaknya 

mengalami tunarungu-wicara karena anak sama sekali tidak merespon 

saat di panggil dan berbicara pun tidak begitu   jelas,  seperti  suara  yang  

dia  keluar  hanya  suara  “AAAAA”. Hal ini terjadi kerna anaknya pernah 

sakit demam tinggi saat  usia 4 bulan. Kedua orang tua dari Mira saat itu 

hanya menganggap demam biasa, sehingga penanganan yang dilakukan 

keluarga hanya pengobatan biasa yang dilakukan dirumah saja. 

Kondisi anak yang seperti ini membuat keluarga mengunakan 

komunikasi yang berbeda, sehingga apa yang dikomunikasikan dapat 

dimengerti dan dipahami serta komunikasi pun dapat berjalan dengan 

lancar. 

Hasil wawancara dengan ibu Ruliya dan bapak Simin (orang tua 

kandung Azim) selaku narasumber pertama, mengungkapkan bahwa : 

“bicara saling berhadapan, saya bersuara terus pake gerakan juga 

supaya anak saya mengerti dengan apa yang saya bicarakan. Anak 

saya sering pakai gerakan dari dia sendiri, kalau pakai gerakan 

anak saya bisa mengerti karena sering di pakai begitu kalau mau 

bicara”. (wawancara, 5 November 2021 

 

“berbicara dengan ucapan dan bahasa isyarat, kadang bersamaan 

digunakan karena kalau dengan ucapan saja sulit di pahami sama 

anak jadi harus di selingi dengan bahasa isyarat”. (wawancara, 5 

November 2021) 
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Narasumber pertama mengatakan bahwa saat berkomunikasi 

dengan anak dilakukan saling berhadap dengan berbicara mengeluarkan 

suara atau bahasa verbal disertakan dengan gerakan atau bahasa isyarat 

yang dibuat sendiri oleh anak. Sehingga apa yang dikomunikasikan 

keluarga dapat dimengerti dan dipahami oleh anak. 

Sama seperti dengan narasumber pertama, narasumber kedua yaitu 

ibu Suriyani dan bapak Saudin (orang tua kandung Mira) juga melakukan 

hal yang sama saat berkomunikasi dengan anaknya. 

“saya kalau bicara sama anak saya, bicara langsung sambil ada 

gerakan-gerakan, terus anak saya juga bisa mengerti mungkin 

sudah terbiasa dia pake juga kerna anak saya kalau bicara itu dia 

suka pakai gerakan-gerakannya sendiri begitu, jadi saya juga harus 

pake gerakan-gerakan juga  tapi sambil bersuara juga, bukan cuma 

gerakan saja”. (wawancara, 8 November 2021) 

 

“saya bicara sambil ada gerakan tangan saya, kan ini anak saya 

kalau dia mau sesuatu begitu dia suka tunjuk-tunjuk, jadi saya ikuti 

saja bagaimana ini anak saya kalau bicara”. (8 November 2021) 

 

Berdasarkan informasi dari empat narasumber di atas bahwa 

mengetahui lebih pasti anaknya mengalami tunarungu-wicara wicara saat 

sudah berusia satu tahun lebih untuk penyebabnya sendiri, keluarga tidak 

mengetahui secara pasti karena saat itu keluarga tidak memeriksakan 

kondisi anak dirumah sakit, hal tersebut terjadi kerna di Desa Lora hanya 

terdapat puskesmas sehingga pengetahuan keluarga saat itu tentang anak 

tunarungu-wicara sangat terbatas. sehingga saat itu sampai sekarang anak 

berkomunikasi dalam keluarga dengan saling bertatap muka atau saling 

berhadapan dengan menggunakan gerakan-gerakan anggota tubuh yang 

dibuat sendiri oleh anak, ekspresi wajah dan mengeluarkan suara yang 
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tidak begitu jelas atau bahasa yang dimaksud dengan bahasa isyarat 

sendiri. Keluarga pun saat berkomunikasi dengan anak, saling bertatap 

muka atau saling berhadap serta menyesuaikan dengan bahasa yang 

digunakan oleh anak yaitu bahasa non verbal atau bahasa isyarat. Namun 

keluarga tidak hanya menggunakan bahasa non verbal tetapi memadukan 

dengan bahasa verbal seperti berbicara dengan mengekuarkan suara. 

Berikut ini tabel reaksi anak tunarungu-wicara saat keluarga 

berkomunikasi dengan menggunakan bahasa non verbal dan dipadukan 

dengan bahasa verbal. 

Tabel 4.2. Ringkasan Tabel Bahasa Non Verbal Serta Verbal 

Subjek Berdasarkan Hasil Wawancara 

 No 
Non verbal serta 

verbal 
Maknanya/Maksudnya 

Reaksi anak tunarungu-

wicara 

 1. 

 Menunjuk dengan 

menggunakan jari 

tangan disertai 

dengan bersuara. 

 

 

 

 

 

  

 Orang tua menanyakan 

kembali kepada anak 

dengan mengunakan 

isyarat yang digunakan 

oleh anak namun 

disertai dengan 

bersuara seperti 

bertanya “mau yang ini 

?” sambil memberikan 

sesutau itu kepada 

anak. 

 Anak tunarungu-wicara 

akan langsung mengambil 

apa yang diberikan oleh 

orang tuanya yang artinya 

anak mengingkannya. 

 

 

 

 

  

 2. 

 Mendekati serta 

menyentuh tubuh 

anak sambil 

bersuara. 

 

 

 

  

 Artinya orang tua 

langsung mendatangi 

anak kerna mendengar 

suara anak saat 

berteriak dan menangis 

disertai dengan 

mengeluarkan suara 

seperti bertanya kepada 

anak.  

 Anak tunarungu-wicara 

akan langsung diam dan 

melihat orang tuanya. 
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b. Kesulitan Keluarga Saat Berkomunikasi Pada Anak Tunarungu-

Wicara 

 

Setiap keluarga pasti ingin berkomunikasi dengan anak tanpa ada 

kendala atau gangguan yang dapat menghambat saat berkomunikasi satu 

sama lain. Karena dengan berkomunikasi dapat membangun hubungan 

antara keluarga dan anak menjadi baik, akan tetapi bagi keluarga       

yang memiliki anak tunarungu-wicara mengalami kesulitan saat 

berkomunikasi. Seperti yang dialami oleh narasumber pertama ibu Rulia 

(ibu kandung Azim) mengungkapkan bahwa : 

“sulitnya itu kalau da mau sesuatu tapi tidak tunjuk atau bicara 

pakai gerakan begitu, da hanya berteriak atau menangis, kalau 

begitu saya tidak mengerti apa maunya ini anak” (wawancara 5 

November 2021) 

 

“biasanya itu saya tidak mengerti kalau da mau sesuatu tapi da 

hanya keluarkan suaranya baru itu suaranya juga tidak jelas begitu, 

terus tidak mau tunjuk saja, biasanya saya langsung dekati baru 

saya tanya sambil bersuara terus saya kasih barang atau saya tunjuk 

apa saja sambil da ambil, biasanya begitu mampan tapi kadang 

juga tidak kalau sudah begitu yah saya alihkan mi dengan saya 

kasih mainan” (wawancara, 5 November 2021) 

 

Narasumber pertama mengungkapkan bahwa kesulitan yang sering 

dijumpai saat berkomunikasi dengan anaknya, jika anaknya 

berkomunikasi tidak menggunakan bahasa isyarat, namun hanya 

mengeluarkan suara seperti berteriak dan menangis, sehingga sulit 

dimengerti akan apa yang dikomunikasikan oleh anak. Untuk menangani 

hal tersebut biasanya ibu Rulia mendekati anaknya sambil berbicara  

dihadapannya untuk menanyakan akan apa yang mau disampaikan atau 

apa yang dinginkan sambil menunjuk dan memberikan apa  saja  yang  
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ada di hadapannya atau disekitarnya. Informasi ini sama juga dengan 

pernyataan yang diungkapkan oleh bapak  Simin (bapak kandung Azim, 

mengungkapkan  bahwa : 

“biasanya itu kalau diam mau sesuatu begitu kadang cuma dia 

berteriak saja, terus saya tanya “apa” bicara pelan-pelan 

didepannya, untung kalau dia langsung tunjuk benda yang dia mau 

atau da ajak saya ketempat yang dia mau tapi ini dia hanya 

berteriak terus, yang parahnya itu kalau dia sudah menangis, saya 

tidak tau mau apa ini, biasanya itu langsung saya serahkan sama 

mamanya saja”. (wawancara, 5 November 2021) 

 

Tetapi untuk bapak Simin jika tetap tidak mengerti dengan apa 

yang dikomunikasi oleh anaknya, dia akan menyerahkan langsung 

kepada istrinya atau ibu dari anaknya yang bisa mengatasinya. 

Hasil wawancara dengan ibu Suriyani (ibu kandung Mira) selaku 

narasumber kedua, mengungkapkan bahwa : 

”sulitnya itu kita tidak tau apa maunya begitu, kerna kalau ada dia 

tidak suka begitu, dia habis tunjuk ini barang, kita kasih begitu toh, 

di ambil juga tapi habis itu dia buang, susahnya itu kalau dia tidak 

tunjuk apa sebenarnya da mau, biasanya begitu terus, kalau dia 

sudah jengkel dia menangis”. (wawancara 8 November 2021) 

 

“Saya pergi didepannya terus saya sambil bicara ini, tanya apa dia 

mau begitu, kadang kalau dia tidak rewel langsung dia tunjuk atau 

dia tarik tangan ku pergi ditempat yang dia mau begitu, kalau dia 

rewel saya ikuti saja begitu, tunjuk apa saja yang ada didekatnya 

sambil saya gendong begitu sampai saya ketemu apa yang dia mau. 

Tapi kalau dia tidak tunjuk juga, biasanya saya hanya diam saja”. 

(wawancara, 8 November 2021) 

Narasumber kedua ibu Suriyani memiliki pendapat yang sama dengan 

narasumber pertama, bahwa kesulitan yang sering dijumpai saat 

berkomunikasi dengan anak yaitu terkadang anak tidak menggunakan 

bahasa isyarat saat berkomunikasi. Namun anak biasa menggunakan 
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bahasa isyarat dengan menunjuk apa yang dia maksud tetapi setelah 

diberikan, dia langsung menolak dan membuangnya, lalu selanjutnya di 

akan diam atau bahkan dia akan berteriak dan menangis sehingga ibu 

Suriyani mengikuti apa saja yang anaknya inginkan dengan menunjuk 

apa saja yang ada dihadapannya saat itu sampai anaknya ketemu akan 

apa yang dia inginkan dan terkadang ibu Suriyani hanya akan diam saja 

sampai anaknya lupa akan apa yang diinginkan tadi. 

Hasil wawancara dari bapak Saudin (bapak kandung Mira 

mengungkapkan bahwa  : 

“Kalau saya bicara sama anak saya ini, sulitnya itu mungkin kalau 

kita bicara tidak langsung dihadapannya karena kan dia ini tidak 

bisa mendengar, jadi kalau bicara itu harus saya berhadapan” 

(wawancara, 8 November 2021) 

Narasumber kedua bapak Saudin berpendapat bahwa saat 

berkomunikasi dengan anak, kesulitannya itu jika berkomunikasi tidak 

saling berhadapan dengan anak, kerna anak hanya mengandalkan 

penglihatannya untuk berkomunikasi. 

Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti dapatkan dari empat 

narasumber bahwa mereka memiliki kesulitan yang hampir sama saat 

melakukan komunikasi dengan anak yaitu jika anak berkomunikasi tidak 

menggunakan bahasa isyarat yang jelas dan berkomunikasi tidak saling 

bertatap muka atau saling berhadapan, karena anak hanya akan 

memahami apa yang dikomunikasikan dengan mengandalkan 

penglihatannya. 
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c. Komunikasi Anak Tunarungu-Wicara Dalam Keluarga 

Anak tunarungu-wicara pada umunya berkomunikasi dengan 

menggunakan bahasa non verbal atau bahasa isyarat, penggunaan bahasa 

ini biasanya hanya menggunakan gerakan tangan dan mimik wajah untuk 

memperjelas arti dari kalimat yang di sampaikan. Seperti narasumber  

pertama  ibu  Ruliya dan bapak Simin selaku orang tua   kandung  Azim  

mengungkapkan  bahwa : 

“Anak saya sering pakai gerakan dari dia sendiri, seperti gerakan 

tangannya dia mau diambilkan barang atau apa begitu biasanya dia 

tunjuk, terus dia panggil saya itu dia berteriak kalau saya sudah 

kelihatan begitu dia langsung angkat tangannya terus dia goyang-

goyangkan supaya saya mendekat begitu”. (wawancara, 5 

November 2021) 

 

“Pakai itu bahasa isyarat kalau dia mau bicara, seperti dia mau apa 

dia tunjuk, terus kalau saya pulang dari mengajar dia langsung 

datangi saya pas saya masuk dalam rumah, dia lihat saya sambil 

senyum terus dia tunjuk tempatku masuk tadi maksudnya mungkin 

“habis dari luar”, banyak pake itu bahasa isyarat kalau dia mau 

bicara begitu”. (wawancara, 5 November 2021) 

 

Informasi yang peneliti dapatkan dari narasumber pertama 

mengemukakan bahwa komunikasi yang digunakan anak saat 

berkomunikasi dalam keluarga yaitu gerakan anggota tubuh yang di buat 

sendiri seperti gerakan tangan, ekspresi wajah dan terkadang juga 

menggunakan suara untuk berkomunikasi namun suara yang dikeluarkan 

tidak begitu jelas. Hal yang sama juga disampaikan oleh bapak Saudin 

dan ibu Suriyani (orang tua kandung Mira) selaku narasumber kedua. 

Komunikasi yang digunakan yaitu gerakan anggota tubuh yang dibuat 

sendiri, mengungkapkan bahwa : 
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“Anak saya kalau bicara begitu dia sering pakai gerakannya 

sendiri, seperti dia tunjuk apa yang dia mau, dia buang apa yang 

dia tidak suka, kalau dia mau makan dia kerucutkan tangannya 

baru da masukan dalam mulutnya atau kadang dia ambil piring 

sendiri baru dia bawakan saya, tandanya itu dia mau makan begitu. 

Kalau dia lagi senang begitu atau ada kita kasih baru dia suka, dia 

senyum terus ada suara yang keluar tapi itu suaranya tidak jelas.” 

(wawancara, 8 November 2021) 

 

“Sehari-hari itu kalau dia mau bicara itu pake gerakan, kadang 

hanya dengan apa namanya itu da berubah wajahnya, kalau dia 

marah itu da mengkerut dahinya atau keningnya, menangis, 

berteriak juga, kalau dia malu suka itu angkat lenggannya baru dia 

tutup matanya”. (wawancara, 8 November 2021) 

 

Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti dapatkan dari empat 

narasumber bahwa komunikasi yang digunakan anak saat berkomunikasi 

dalam keluarga pada kehidupan sehari-harinya yaitu menggunakan 

bahasa non verbal atau bahasa isyarat yang dibuat sendiri seperti gerakan 

anggota tubuh, ekspresi wajah, volume suara atau mengeluarkan suara 

yang tidak jelas seperti berteriak,  kontak mata atau saling bertatap muka. 

Semua isyarat tersebut memiliki arti dan makna yang dipahami oleh  

anak saat berkomunikasi dalam keluarga. Keluarga pun mengerti dan 

memahami bahasa isyarat tersebut karena keluarga sudah sering melihat 

anak menggunakannya saat berkomunikasi.  
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d. Pendidikan Untuk Anak Berkebutuhan Khusus (Anak Tunarungu-

Wicara) 

 

Pendidikan bagi anak yang berkebutuhan khusus sebaiknya 

diberikan sejak masih kanak-kanak, tetapi dalam hal mendidik anak yang 

berkebutuhan khusus tidak sama dengan mendidik anak yang normal. 

Sebab mendidik anak yang berkebutuhan khusus memerlukan pendekatan 

dan strategi yang khusus dalam hal pembelajaran.  Untuk  itu  sekolah 

untuk anak berkebutuhan khusus harus dirancang secara khusus. Adapun 

sekolah untuk anak berkebutuhan khusus yang disediakan oleh 

pemerintah yaitu sekolah luar biasa (SLB), sekolah terpadu dan sekolah 

inklusif.  

Hasil wawancara dengan ibu Rulia (ibu kandung Azim) selaku 

narasumber pertama, mengungkapkan bahwa : 

“Belum ada sekolah khusus untuk anak saya disini, yang ada itu 

kalau dikota-kota, mungkin nanti kalau sudah besar begitu baru 

kita bawa sekolah disana hanya lihat saja nanti toh karena ini anak 

saya tidak bisa lepas begitu dengan saya, itu susahnya bela”. 

(wawancara, 4 Desember 2021)  

 

Hasil wawancara dengan ibu Suriyani (ibu kandung Mira) selaku 

narasumber kedua, mengungkapkan bahwa : 

“maunya saya begitu, hanya disini tidak ada sekolah khusus untukl 

seperti anak saya, waktu itu ada yang bicara sama saya katanya ada 

sekolah khusus untuk seperti anak saya tapi jauh, baru anak saya 

masih kecil juga kan belum bisa pergi sendiri begitu harus ikut 

dengan saya juga”. (wawancara, 7 Desember 2021) 

 

Berdasarkan hasil wawancara dari dua narasumber tersebut, bahwa 

orang tua juga ingin anaknya mendapatkan pendidikan seperti anak 

normal lainnya, namun kerna keterbatasan yang dimiliki anaknya 
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sehingga sulit bagi orang tua memberikan pendidikan yang tepat dan 

sesuai untuk anaknya, apalagi tidak adanya pendidikan khusus yang 

tersedia di tempat mereka. Pendidikan khusus pun yang mereka ketahui 

hanya ada di kota-kota dan sulit untuk mereka jangkau, karena anak 

mereka masih dalam tahap usia dini. Tetapi orang tua tetap akan 

memberikan pendidikan untuk anaknya saat anaknya sudah dewasa nanti 

atau jika nanti pemerintah tergerak untuk mendirikan sekolah khusus 

untuk anak berkebutuhan khusus yang bertempatan di Desa Lora 

Kecamatan Mataoleo Kabupaten Bombana. 

B. Pembahasan  

Komunikasi adalah sebuah proses menyampaikan pesan yang dilakukan 

oleh dua orang atau lebih dan dapat memberikan umpan balik secara langsung 

ketika komunikasi tersebut berlangsung. Komunikasi yang dilakukan anak 

dalam keluarga menjadi suatu rutinitas yang wajib dilakukan setiap saat, kerna 

keluarga berperan sangat penting dalam kehidupan anak. Dimana keluarga 

merupakan individu pertama yang mengajarkan anak dalam melakukan 

komunikasi dalam kehidupannya. 

Apabila terdapat kendala saat melakukan komunikasi dalam keluarga, 

maka komunikasi tersebut tidak akan berjalan dengan baik, salah satu 

kendalanya yaitu anak berkebutuhan khusus atau dalam hal ini anak 

tunarungu-wicara, dimana anak tunarungu-wicara merupakan anak yang 

mengalami kehilangan pendengaran yang menyebabkan terhambatnya 

perkembangan bahasa sehingga tidak bisa berbicara. Untuk itu anak 
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tunarungu-wicara menggunakan komunikasi yang berbeda saat berkomunikasi 

dalam keluarga. 

Berdasarkan hasil penelitian bahwa anak tunarungu-wicara berkomunikasi 

dalam keluarga di Desa Lora Kecamatan Mataoleo Kabupaten Bombana, yang 

dilakukan pada kehidupan sehari-hari  dengan saling bertatap muka atau saling 

berhadapan dengan  menggunakan bahasa non verbal atau bahasa isyarat yang 

dibuat sendiri. Penggunaan bahasa isyarat yang dibuat sendiri, tidak menjadi 

kendala bagi anak untuk berkomunikasi dalam keluarga, karena keluarga 

sudah sering melihat anak menggunakannya saat berkomunikasi, sehingga 

sudah memahami dan mengerti arti dari bahasa isyarat tersebut. Makna dari 

komunikasi non verbal yang mereka gunakan disebut bahasa isyarat atau 

simbol, seperti gerakan anggota tubuh, ekspresi wajah dan kontak mata seperti 

saling bertatap muka atau saling berhadapan secara langsung saat 

berkomunikasi dalam keluarga. Seperti yang dikemukakan oleh Suharsono 

(2013) menyatakan bahwa komunikasi non verbal merupakan salah satu 

bentuk komunikasi yang bukan dengan kata-kata ataupun suara tetapi melalui 

gerakan-gerakan anggota tubuh yang sering dikenal dengan istilah bahasa 

isyarat.  

Komunikasi non verbal atau bahasa isyarat yang dibuat sendiri oleh 

tunarungu-wicara dan sering digunakan ketika berkomunikasi dalam keluarga. 

Seperti mendorong dengan menggunakan tangan lalu menolehkan kepalanya 

sambil memonyongkan bibirnya yang artinya anak tidak menyukai sesuatu 

atau tidak mengingkan apa yang diberikan, menunjuk dengan menggunakan 
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jari tangan dan mengambil lalu memberikan yang artinya anak menyukai atau 

mengingkan sesuatu, tersenyum dan tertawa serta bertepuk tangan yang 

artinya anak merasa senang dan bahagia menerima sesuatu atau keinginannya 

dituruti dengan benar, menangis dan berteriak yang artinya anak memanggil 

orang tuanya atau kadang anak mau menyampaikan sesuatu tapi tidak ada 

orang disekitarnya, membuang dan melempar yang artinya anak merasa bosan 

dan jengkel akan sesuatu. Seperti yang dikemukakan oleh Hasmayati (2016) 

menyatakan bahwa pola komunikasi anak tunarungu-wicara dalam keluarga 

yaitu pola komunikasi dengan kontak mata seperti berbicara saling bertatap 

muka atau saling berhadapan secara langsung, pola komunikasi dengan 

eskpresi wajah, pola komunikasi dengan sentuhan dan pola komunikasi 

gerakan isyarat seperti gerakan anggota tubuh. 

Keluarga mengalami kendala akan minimnya pengetahuan dan informasi 

mengenai tunarungu-wicara, sehingga keluarga tidak mengetahui penanganan 

yang tepat dan sesuai dengan keterbatasan yang dimiliki anaknya yang 

mengalami tunarungu-wicara. Namun hal itu tidak menjadi kendala bagi 

keluarga saat berkomunikasi kepada anak, dimana keluarga berkomunikasi 

kepada anak tunarungu-wicara dengan saling bertatap muka atau saling 

berhadapan secara langsung dengan menggunakan bahasa verbal yang 

dipadukan dengan bahasa non verbal. Bahasa verbal yang digunakan keluarga 

seperti berbicara dengan mengeluarkan suara yang diselingi dengan bahasa 

non verbal atau bahasa isyarat yang biasa digunakan oleh anak saat 

berkomunikasi. Karena dengan menggunakan bahasa non verbal atau bahasa 
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isyarat yang biasa digunakan oleh anak, akan lebih mudah dipahami dan 

dimengeri oleh anak dan komunikasi pun dapat berjalan dengan lancar. Seperti 

yang dikemukakan Effendy (Atika, 2017) menyatakan bahwa proses 

komunikasi secara primer dimana berkomunikasi dengan menggunakan 

lambang sebagai media seperti bahasa isyarat serta proses komunikasi secara 

linier dimana  berkomunikasi dengan bertatap muka secara langsung atau 

saling berhadapan. 

 

Pernyataan dari teori diatas sesuai dengan cara komunikasi yang 

digunakan anak tunarungu-wicara dalam keluarga yaitu dengan saling bertatap 

muka atau saling berhadapan secara langsung dengan menggunakan bahasa 

non verbal atau bahasa isyarat, karena bahasa non verbal adalah bahasa yang 

memang sanggat dikuasai oleh anak tunarungu-wicara sebagai alat atau media 

saat berkomunikasi. Keluarga pun menggunakan dan memahami makna dan 

arti dari bahasa isyarat yang digunakan oleh anak karena seringnya anak 

menggunakannya saat berkomunikasi. Namun saat keluarga berkomunikasi 

kepada anak, tidak  hanya menggunakan bahasa non verbal atau bahasa isyarat 

tetapi memadukan dengan bahasa verbal seperti berbicara dengan 

mengeluarkan suara, sehingga apa yang dikomunikasikan dapat tersampaikan 

dengan lancar. 

Pendidikan untuk anak berkebutuhan khusus belum tersedia sama sekali di 

Desa Lora Kecamatan Mataoleo Kabupaten Bombana sampai sekarang, 

sehingga membuat keluarga yang memiliki anak berkebutuhan khusus tidak 
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bisa memberikan pendidikan untuk anaknya dan mengakibatkan kurangnnya 

pengetahuan keluarga akan pendidikan yang sesuai dengan keterbatasan yang 

dimiliki anak. Padalah sudah tercantum dalam UUD 1945 pasal 31 (1) setiap 

warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan. (2) 

warga negara yang mempunyai kelainan fisik, emosional, mental, intelektual 

dan sosial berhak memperoleh pendidikan. Jadi bukan hanya anak normal saja 

yang berhak memperoleh pendidikan tetapi anak-anak yang memiliki 

keterbatasan atau anak yang berkebutuhan khusus juga berhak memperoleh 

pendidikan, namun pendidikan untuk anak berkebutuhan khusus berbeda 

dengan pendidikan untuk anak normal. Seperti yang tercantum dalam UU No. 

20 tahun 2003 pasal 32 (1) pendidikan khusus merupakan pendidikan bagi 

peserta didik yang memiliki tingkat kesulitan dalam mengikuti proses 

pembelajaran karena kelainan fisik, emosional, mental, sosial, memiliki 

potensi kecerdasan dan bakat istimewa. Untuk itu Pemerintah dalam hal ini 

berkewajiban untuk merancang dan menyediakan layanan pendidikan khusus 

untuk anak berkebutuhan khusus yang berada di Desa Lora Kecamatan 

Mataoleo Kabupaten Bombana. 
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BAB V 

PANUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian tentang komunikasi anak tunarungu-wicara 

dalam keluarga di Desa Lora Kecamatan Mataoleo Kabupaten Bombana maka 

dapat disimpulkan bahwa komunikasi anak tunarungu-wicara dalam keluarga 

yang dilakukan pada kehidupan sehari-hari dengan saling bertatap muka atau 

saling berhadapan secara langsung dengan menggunakan bahasa non verbal 

atau bahasa isyarat yang dibuat sendiri. Seperti mendorong dengan 

menggunakan tangan lalu menolehkan kepalanya sambil memonyongkan 

bibirnya yang artinya anak tidak menyukai sesuatu atau tidak mengingkan apa 

yang diberikan, menunjuk dengan menggunakan jari tangan dan mengambil 

lalu memberikan yang artinya anak menyukai atau mengingkan sesuatu, 

tersenyum dan tertawa serta bertepuk tangan yang artinya anak merasa senang 

dan bahagia menerima sesuatu atau keinginannya dituruti dengan benar, 

menangis dan berteriak yang artinya anak memanggil orang tuanya atau 

kadang anak mau menyampaikan sesuatu tapi tidak ada orang disekitarnya, 

membuang dan melempar yang artinya anak merasa bosan dan jengkel akan 

sesuatu. 
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Menggunakan bahasa isyarat yang dibuat sendiri tidak menjadi kendala 

bagi anak saat berkomunikasi dalam keluarga, karena keluarga sudah sering 

melihat anak menggunakannya saat berkomunikasi, sehingga sudah 

memahami dan mengerti arti dari bahasa isyarat tersebut. Keluarga pun 

berkomunikasi kepada anak tunarungu-wicara dengan saling bertatap muka 

atau saling berhadapan secara langsung dengan menggunakan bahasa non 

verbal atau bahasa isyarat yang biasa digunakan oleh anak, namun keluarga 

memadukan juga dengan bahasa verbal seperti berbicara dengan 

mengeluarkan suara. Karena dengan menggunakan dan memadukan dua 

bahasa tersebut lebih mudah dipahami dan dimengerti oleh anak dan 

komunikasi pun dapat berjalan dengan lancar. 

B. Saran 

Adapun saran yang dapat saya ajukan setelah adanya penelitian ini 

adalah sebagai berikuti : 

1. Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pemahaman bagi 

peneliti lain, sehingga dapat menghasilkan informasi yang baru dan lebih 

mendalam mengenai komunikasi anak tunarungu-wicara dalam keluarga. 

2. Keluarga diharapkan agar lebih sering berkomunikasi kepada anak dengan 

mengenalkan atau menggunakan bahasa isyarat yang umumnya ada untuk 

anak yang memiliki keterbatasan seperti anak tunarungu-wicara, agar anak 

mengetahui dan bisa menggunakan bahasa isyarat tersebut sebagai 

persiapan saat anak berinteraksi dengan dunia luar. 
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3. Pemerintah diharapkan menyediakan layanan pendidikan untuk anak 

berkebutuhan khusus di Desa Lora Kecamatan Mataoleo Kabupaten 

Bombana, agar anak tunarungu-wicara juga bisa mendapatkan pendidikan 

seperti anak normal lainnya. 

4. Pihak-pihak lain yang berwenang di harapakan dapat memberikan edukasi 

tentang pendidikan anak berkebutuhan khusus dan bekerjasama untuk 

menyediakan layanan pendidikan khusus untuk anak berkebutuhan khusus 

di Desa Lora Kecamatan Mataoleo Kabupaten Bombana. 
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Lampiran 4 
PEDOMAN WAWANCARA UNTUK ORANG TUA DARI ANAK 

TUNARUNGU-WICARA DI DESA LORA KECAMATAN MATAOLEO 

KABUPATEN BOMBANA. 

 

1. Apa yang bapak/ibu ketahui tentang anak tunarungu-wicara ? 

2. Sejak kapan dan bagaimana bapak/ibu mengetahui bahwa anak bapak/ibu 

mengalami tunarungu-wicara ? 

3. Apakah dari pihak keluarga bapak/ibu ada yang mengalami tunarungu-

wicara ? 

4. Bagaimana komunikasi yang bapak/ibu gunakan saat berkomunikasi 

kepada anak tunarungu-wicara ? 

5. Bagaimana bapak bapak/ibu menyesuaikan cara komunikasi bapak/ibu 

kepada anak tunarungu-wicara ? 

6. Apa saja kesulitan yang bapak/ibu saat berkomunikasi pada anak 

tunarungu-wicara ? 

7. Bagaimana cara komunikasi yang digunakan anak tunarungu-wicara 

dalam kehidupan sehari-hari saat berkomunikasi dengan Bapak/Ibu ? 

8. Bagaimana jika bapak/ibu tidak mengerti apa yang dikomunikasikan anak 

tunarungu-wicara ? 
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Lampiran 5 

RINGKASAN DATA HASIL WAWANCARA ORANG TUA ANAK 

TUNARUNGU-WICARA DI DESA LORA KECAMATAN MATAOLEO 

KABUPATEN BOMBANA 

 

Nama narasumber  : ibu Rulia (ibu kandung Azim) 

Tanggal wawancara  : Jum’at, 5 November 2021 

 

1. Apa yang ibu ketahui tentang anak 

tunarungu-wicara ? 

Saya taunya tunarungu-wicara itu 

setelah saya alami sendiri yah, itu 

tidak bisa mendengar dan bicara 

begitu 

2. Sejak kapan dan bagaimana ibu 

mengetahui bahwa anak ibu 

mengalami tunarungu-wicara ? 

Usia satu tahun lebih baru saya tau 

kalau anak saya tidak bisa mendengar 

dan bicara, karena kalau saya panggil 

da tidak akan dengar terus kalau da 

bicara suaranya itu tidak jelas. Usia 7 

bulan itu hari pernah da sakit, itu 

tulang lehernya belum kuat, padahal 

anak usia begitu sudah mulai kuat 

tulang lehernya, jadi anak saya 

kebanyakan diam masih usia berapa 

bulan itu. 

3. Apakah dari pihak keluarga ibu ada 

yang mengalami tunarungu-wicara ? 

Tidak ada sama sekali yah dalam 

keluarga saya yang seperti ini. 

4. Bagaimana komunikasi yang ibu 

gunakan saat berkomunikasi kepada 

anak tunarungu-wicara ? 

 

Bicara saling berhadapan, saya 

bersuara terus pake gerakan juga 

supaya anak saya mengerti dengan 

apa yang saya bicarakan. 
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5. Bagaimana bapak Ibu menyesuaikan 

cara komunikasi ibu kepada anak 

tunarungu-wicara ? 

 

Saya bicara dengan menggunakan 

gerakan tadi, kalau pakai gerakan 

anak saya bisa mengerti karena sering 

dia pakai begitu kalau mau bicara. 

6. Apa saja kesulitan yang ibu saat 

berkomunikasi pada anak tunarungu-

wicara ? 

 

Sulitnya itu kalau dia mau sesuatu 

tapi dia tidak tunjuk atau bicara pakai 

gerakan begitu, dia hanya berteriak 

atau menangis, kalau begitu saya 

tidak mengerti apa maunya ini anak. 

7. Bagaimana cara komunikasi yang 

digunakan anak tunarungu-wicara 

dalam kehidupan sehari-hari saat 

berkomunikasi dengan ibu ? 

 

Anak saya sering pakai gerakan dari 

dia sendiri, seperti gerakan tangannya 

dia mau diambilkan barang atau apa 

begitu biasanya da tunjuk, terus da 

panggil saya itu da berteriak kalau 

saya sudah kelihat begitu da langsung 

angkat tangannya terus da goyang-

goyangkan supaya saya mendekat 

begitu. 

8. Bagaimana jika ibu tidak mengerti 

apa yang dikomunikasikan anak 

tunarungu-wicara ? 

 

Biasanya itu saya tidak mengerti 

kalau da mau sesuatu tapi da hanya 

keluarkan suaranya baru itu suaranya 

juga tidak jelas begitu, terus tidak 

mau tunjuk saja, biasanya saya 

langsung dekati baru saya tanya 

sambil bersuara terus saya kasih 

barang atau saya tunjuk apa saja 

sampai da ambil, biasanya begitu 

mampan tapi kadang juga tidak, kalau 

sudah begitu yah saya alihkan mi 

dengan saya kasih mainan. 

 



77 
 

 

Nama narasumber : bapak Simin (ayah kandung Azim)  

Tanggal wawancara : jum’at, 5 November 2021 

 

1. Apa yang bapak ketahui tentang 

anak tunarungu-wicara ? 

 

Tunarungu ini ada gangguan 

dipendengaran terus kalau tunawicara 

itu tidak bisa bicara. 

2. Bagaimana komunikasi yang bapak 

gunakan saat berkomunikasi kepada 

anak tunarungu-wicara ? 

 

Berbicara dengan ucapan dan bahasa 

isyarat, kadang bersamaan digunakan 

karena kalau dengan ucapan saja sulit 

dipahami sama anak jadi harus diselingi 

dengan bahasa isyarat. 

3. Bagaimana bapak menyesuaikan 

cara komunikasi bapak kepada anak 

tunarungu-wicara ? 

Itu pake bahasa isyarat tadi, lebih di 

mengerti sama anak saya begitu. 

4. Apa saja kesulitan yang bapak saat 

berkomunikasi pada anak 

tunarungu-wicara ? 

 

Biasanya itu kalau dia mau sesuatu 

begitu kadang cuma dia berteriak saja, 

terus saya tanya “apa” bicara pelan-

pelan didepannya, untung kalau dia 

langsung tunjuk benda yang dia mau 

atau da ajak saya ketempat yang dia 

mau tapi ini dia hanya berteriak terus, 

yang parahnya itu kalau dia sudah 

menangis, saya tidak tau mau apa ini, 

biasanya itu langsung saya serahkan 

sama mamanya saja. 

5. Bagaimana cara komunikasi yang 

digunakan anak tunarungu-wicara 

dalam kehidupan sehari-hari saat 

berkomunikasi dengan bapak ? 

 

Pakai itu bahasa isyarat kalau dia mau 

bicara, seperti dia mau apa dia tunjuk, 

terus kalau saya pulang dari mengajar 

dia langsung datangi saya pas saya 

masuk dalam rumah, dia lihat saya 
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sambil senyum terus dia tunjuk 

tempatku masuk tadi maksudnya 

mungkin “habis dari luar”, banyak pake 

itu bahasa isyarat kalau dia mau bicara 

begitu. 

 

Nama narasumber : ibu Suriyani (ibu kandung Mira) 

Tanggal wawancara : Senin, 8 November 2021 

 

1. Apa yang ibu ketahui tentang anak 

tunarungu-wicara ? 

 

Saya taunya itu de, tunarungu tidak bisa 

mendengar dan tunawicara itu tidak bisa 

bicara, seperti anak saya ini begitu juga. 

2. Sejak kapan dan bagaimana ibu 

mengetahui bahwa anak ibu 

mengalami tunarungu-wicara ? 

 

Anak saya pernah sakit demam tinggi 

waktu usia 4 bulan, setelah sembuh dari 

sakitnya itu dia suka kasih keluar 

lidahnya begitu baru dia tidak seaktif 

anak lainnya, kalau suara ribut atau lagi 

rame dia kaya tidak terganggu begitu. 

usia satu tahun lebih baru kelihatan, 

ternyata anak saya ini tidak bisa 

mendengar dan bicara kerna saat di 

panggil begitu dia tidak akan bale terus 

tidak bisa juga berbicara karena kalau 

dia keluarkan suara itu tidak jelas, keluar 

itu hanya suara seperti AAAAA, begitu 

saja. 

3. Apakah dari pihak keluarga ibu 

ada yang mengalami tunarungu-

wicara ? 

 

Pertama kali ini saya alami ini de, tidak 

ada di keluarga saya yang begini. 
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4. Bagaimana komunikasi yang ibu 

gunakan saat berkomunikasi 

kepada anak tunarungu-wicara ? 

 

Saya kalau bicara sama anak saya, bicara 

langsung sambil ada gerakan-gerakan, 

terus anak saya juga mengerti kerna 

sudah dia sering pakai juga gerakan itu. 

5. Bagaimana bapak ibu 

menyesuaikan cara komunikasi 

Ibu kepada anak tunarungu-wicara 

? 

 

Anak saya kalau bicara itu di suka pakai 

gerakan-gerakannya sendiri begitu, jadi 

saya juga harus pake gerakan-gerakan 

tapi sambil bersuara juga, bukan cuma 

gerakan saja. 

6. Apa saja kesulitan yang ibu saat 

berkomunikasi pada anak 

tunarungu-wicara ? 

 

Sulitnya itu kita tidak tau apa maunya 

begitu, kerna kalau ada dia tidak suka 

begitu, dia habis tunjuk ini barang, kita 

kasih begitu toh, dia ambil juga tapi 

habis itu dia buang, susahnya itu kalau 

dia tidak tunjuk apa sebenarnya da mau, 

biasanya begitu terus, kalau dia sudah 

jengkel dia menangis. 

7. Bagaimana cara komunikasi yang 

digunakan anak tunarungu-wicara 

dalam kehidupan sehari-hari saat 

berkomunikasi dengan ibu ? 

Anak saya kalau bicara begitu dia sering 

pakai gerakannya sendiri, seperti dia 

tunjuk apa yang dia mau, dia buang apa 

yang dia tidak suka, kalau dia mau 

makan dia kerucutkan tangannya baru da 

masukan dalam mulutnya atau kadang 

dia ambil piring sendiri baru dia 

bawakan saya, tandanya itu dia mau 

makan begitu. Kalau dia lagi senang 

begitu atau ada saya kasih baru dia suka, 

dia senyum terus ada suara yang keluar 

tapi itu suaranya tidak jelas. 

 



80 
 

 

8. Bagaimana jika ibu tidak mengerti 

apa yang dikomunikasikan anak 

tunarungu-wicara ? 

 

Saya pergi didepannya terus saya sambil 

bicara ini, tanya apa dia mau begitu, 

kadang kalau dia tidak rewel langsung 

dia tunjuk atau dia tarik tanggan ku pergi 

ditempat yang dia mau begitu, kalau dia 

rewel saya ikuti saja begitu, tunjuk apa 

saja yang ada didekatnya sambil saya 

gendong begitu sampai saya ketemu apa 

yang dia mau. Tapi kalau dia tidak 

tunjuk juga, biasanya saya hanya diam 

saja. 

 

Nama narasumber : Bapak Saudin. S (ayah kandung Mira) 

Tanggal wawancara : Senin, 8 November 2021 

 

1. Bagaimana komunikasi yang bapak 

gunakan saat berkomunikasi kepada 

anak tunarungu-wicara ? 

 

Saya bicara sambil ada gerakan tangan 

saya, seperti saya tunjuk, sebenarnya 

kalau mau tanya masalah bicara ini 

sama mamanya saja kerna kalau sama 

saya jarang sekali, karena saya jarang 

dirumah, saya keluar kerja terus. 

2. Bagaimana bapak menyesuaikan 

cara komunikasi bapak kepada anak 

tunarungu-wicara ? 

Kan ini anak saya kalau dia mau 

sesuatu begitu dia suka tunjuk-tunjuk 

begitu, jadi saya juga ikuti saja 

bagaimana ini anak saya kalau bicara. 
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3. Apa saja kesulitan yang bapak  saat 

berkomunikasi pada anak 

tunarungu-wicara ? 

Kalau saya bicara sama anak saya ini, 

sulitnya itu mungkin kalau kita bicara 

tidak langsung dihadapannya karena 

kan dia ini tidak bisa mendengar, jadi 

kalau bicara itu harus kita berhadap. 

4. Bagaimana cara komunikasi yang 

digunakan anak tunarungu-wicara 

dalam kehidupan sehari-hari saat 

berkomunikasi dengan bapak? 

Sehari-hari itu kalau dia mau bicara itu 

pake gerakan, kadang hanya dengan 

apa namanya itu da berubah wajahnya, 

kalau dia marah itu da mengkerut 

dahinya atau keningnya, menangis, 

berteriak juga, kalau dia malu suka itu 

angkat lenggannya baru dia tutup 

matanya. 
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Lampiran 6 

 

OBSERVASI ( CATATAN LAPANGAN) 

KOMUNIKASI ANAK TUNARUNGU-WICARA DALAM KELUARGA 

Nama anak  : Azim 

Tanggal : Jum’at, 5 November 2021 

Pagi jam 09.00 – 14.00 saya berkunjung lagi kerumah ibu Rulia dan bapak 

Simin untuk melihat bagaimana komunikasi Azim dengan orang tuannya dan 

seperti kemarin waktu saya datang, bapak Simin sudah berangkat kesekolah untuk 

mengajar, jadi yang dirumah hanya ibu rulia, Azim dan saya. Waktu itu saya 

sangat kaget karena tiba-tiba Azim langsung mengeluarkan suara seperti berteriak 

namun suaranya itu tidak begitu jelas seperti hanya menyebut “AAAAAAA”, 

ibunya langsung datang dan mendekati Azim dan Azim langsung minta gendong 

kepada ibunya dengan melilitkan lengannya dileher ibunya, ternyata jika Azim 

berteriak itu dia memanggil ibunya untuk datang didekatnya atau Azim mau 

sesuatu begitu. 

Saat itu Azim berdiri pas didepan TV dan tiba-tiba Azim langsung 

menurunkan celananya dan ibunya melihat itu, ibunya langsung mendatangi Azim 

sambil menaikan kembali celana Azim, namun Azim tetap kasih turun celananya 

sambil berlari dan tertawa dan ibunya langsung kejar Azim sambil bilang “Azim 

jangan kasih turun celanamu” sambil mencoba kasih naik celananya, seakan di 

ajak bermain Azim terus berlari menghindari ibunya sambil tertawa.  
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Waktu itu Azim sedang main-main diatas ranjang yang penuh dengan 

cucian yang sudah dicuci namun belum dilipat dan Azim langsung 

menghamburkan cucian itu, ibunya pun datang lihat dan kaget pas lihat cucian 

berantakan dan ibunya pun langsung bicara “Azim itu cucian sudah dicuci kasian 

jangan dihamburkan” sambil menunjuk cucian itu dan saat itu Azim melihat 

ibunya dan Azim terdiam sambil melihat ibunya yang menunjuk cucian lalu 

kembali melihat cucian, Azim lakukan berulang kali, lalu tiba-tiba Azim seakan 

mengerti apa yang dibicarakan ibunya azim langsung mengangkut cucian yang 

jatuh di samping ranjang lalu di naikan kembali kekasur, namu setelah itu Azim 

langsung lompat diatas cucian yang sudah dia naikan diatas kasur kembali sambil 

tertawa dan berbicara yang hanya diketahui artinya oleh Azim sendiri. 

Saat itu Azim sedang duduk diteras rumah, lalu bapaknya Azim pulang 

dari mengajar dan Azim melihat bapaknya dan bapaknya Azim mendekati Azim, 

tiba-tiba Azim menunjuk tanah dan melambaikan tangannya seperti dadah serta 

mengangkat bahunya keatas, lalu bapaknya jawab ‘iya, kotor itu tanah, Azim 

jangan turun nanti kotor kakimu’’ sambil mengikuti gerakan Azim yang 

sebelumnya, dan bapaknya Azim pun langsung mengendong Azim untuk masuk 

karena saat itu Azim tidak mau masuk kedalam rumah dengan cara duduk diam 

didekat tembok,  kalau tidak dipaksa dengan digendong. 
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Saat itu Azim sedang haus mau minum, Azim langsung pergi ambil gelas 

apa saja yang ada diatas meja, lalu Azim pergi ke ibunya sambil bawa gelas itu 

setelah sudah ada dihadapan ibunya Azim langsung kasih gelas itu sama 

mamanya, dan ibunya langsung ambil gelas sambil bicara “Azim mau minum” 

dan Azim hanya diam sambil berjalan menuju ke dapur dan ibunya langsung ikut 

juga kedapur ambilkan air minum untuk Azim. 

Sudah siang hari, saat jam tidur, Azim menguap dan langsung pergi 

digendongannya ibunya sambil menggalungkan lenggannya di leher ibunya dan 

kepalanya dia sadarkan di bahu ibunya, yang tandanya Azim mau tidur, dan 

ibunya langsung berdiri sambil jalan kesana-kemari sambil tepuk pantatnya 

sampai Azim tidur. 
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Nama anak : Azim 

Tanggal : Minggu, 21 November 2021  

Pagi sekitar jam 09.15 – 11.30  saya berkunjung lagi dirumah ibu Rulia 

dan bapak Simin untuk melihat komunikasi Azim dengan orang tuannya, saat itu 

bapaknya Azim sedang ada kegiatan di luar Desa. Jadi yang dirumah hanya ibu 

Rulia dan Azim saja, saat itu ibunya Azim sedang mengajar Azim untuk belajar 

menulis dengan memberikan folpen, buku tulis dan buku paket yang penuh tulisan 

dan gambar untuk Azim lihat sebagai contoh, namun saat ibunya mau mengajar 

Azim untuk menulis dan Azim menolak dengan mendorong buku itu sambil 

berteriak, lalu saat ibunya memberikan Azim buku paket dimana maksud ibunya 

agar Azim melihat buku paket itu dan mengikuti tulisan dibuku paket itu tapi 

Azim menolaknya dengan mendorong buku paket itu disertai dengan mengerutkan 

kedua alisnya. Setelah beberapa lama mamanya mengajar Azim. Azim mulai 

bosan sehingga Azim sudah tidak menulis lagi dibuku dan Azim mulai menunjuk 

bola lampu yang di atas kepalanya dan meilihat mamanya yang maksudnya Azim 

itu agar mamanya lihat di atas kalau lampu itu menyala kerna Azim sanggat suka 

dengan lampu yang menyala dan kadang Azim akan suruh mamanya untuk 

menyalakan lampu jika lampu itu tidak menyala dengan cara melihat mamanya 

setelah mamanya mulai terfokus sama Azim lalu Azim akan menunjuk bola lampu 

agar dinyalakan. Waktu itu saya tidak terlalu lama dirumahnya ibu Rulia dan 

bapak Simin, kerna waktu itu ibu Rulia sedang sibuk. 
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Nama anak : Azim 

Tanggal : Sabtu, 4 Desember 2021 

Pagi sekitar pukul 09.00 – 13.30  saya berkunjung kerumah ibu Ralia dan 

bapak Simin yaitu kedua orang tua dari anak yang bernama Azim, saat saya 

datang berkunjung waktu itu, yang ada dirumahnya hanya ibu Ralia saja. Kerna 

waktu itu bapak Simin sedang pergi mengajar di sekolah. Namun waktu itu ibu 

Ralia sedang sibuk memasak di dapur jadi yang saya lihat Azim hanya bermain 

sendiri diruang keluarga dimana ibu Ralia menyimpan permainan seperti bola dan 

menyalakan TV dan saat itu Azim juga sedang serius menonton dan saat Azim 

melihat saya dia langsung datang mendekati saya dan memegang pipi dan kepala 

saya sambil dia perhatikan sekali habis itu dia langsung jalan pergi kedapur 

dimana mamanya berada dan yang saya lihat Azim memegang baju mamanya 

sambil ditarik sedikit setelah mamanya fokus ke Azim, Azim langsung menunjuk 

saya dan memegang kepalanya, setelah itu mamanya akan kasitau saya siapa dan 

masalah menunjuk kepala katanya ibunya, azim itu suka pegang rambut, mungkin 

dia tidak lihat rambut saya karena tertutup jilbap jadi dia tanyakan sama ibunya. 

Waktu itu Azim mau mengambil hp di atas lemari namun dia tidak bisa 

mengambilnya, lalu tiba-tiba Azim langsung berteriak dan mamanya langsung 

datang, setelah dia lihat mamanya datang dia langsung tunjuk hp yang di atas 

lemari itu supaya di ambilkan, setelah di ambilkan dia akan tersenyum yang 

tandannya dia senang. 
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Sekitar jam 11 : 45 waktu bapaknya Azim pulang dari  mengajar disekolah 

dan Azim melihat bapaknya, Azim langsung berjalan menuju bapaknya dan 

berhenti didepan bapaknya, Azim langsung tersenyum sambil menunjuk diluar  

dan bapaknya langsung jawab “iya habis dari luar” sambil menggangukkan kepala 

serta menunjuk diluar. 

Saat waktu makan siang, ibunya memegang piring yang berisi makanan 

untuk diberikan keazim dan saat Azim melihat itu dia langsung tersenyum bahagia 

dan bertepuk tangan sambil berjalan menuju keibunya untuk mengambil piring 

yang berisi makanan itu lalu dia simpan di lantai dan dia ikut duduk dan 

memakanan makanan itu, namun saat ibunya mau suapi dengan mengambil alih 

piring itu, Azim langsung memalingkan wajahnya sambil mengerutkan kedua alis 

serta memajukan bibir dan berteriak yang tandanya Azim ingin makan sendiri dan 

tidak suka disuapi, jadi mamanya membiarkan Azim makan sendiri namun tetap 

di pantau. 
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Nama anak : Mira 

Tanggal : Senin, 8 November 2021 

Pagi sekitar jam 09.00 – 11.40 saya berkunjung kerumah ibu Suriyani dan 

bapak Saudin, namun waktu itu saya bertemu bapak Saudin hanya sebentar saat 

saya melakukan wawancara setelah itu bapak Saudin langsung berangkat kerja 

sampai saya pulang, saya tetap tidak ketemu dengan bapak Saudin lagi, jadi disini 

saya hanya bisa melihat komunikasi Mira bersama ibu Suriyani saja. Waktu saya 

datang itu Mira habis selesai mandi lalu ibunya memanggil Mira dengan 

menyebut namanya sambil menyetuh lengannya dan Mira mengerti kalau dia di 

panggil dan pas Mira melihat saya dia langsung menutup matanya dengan 

lengannya, katanya ibunya dia malu kalau lihat orang baru, lalu mamanya bicara 

sama Mira untuk kasih turun lengannya sambil pegang lengannya Mira untuk 

dikasih turun tapi Mira menolak dengan berteriak lalu menaikan kembali 

lengannya.  

Waktu itu banyak makanan diatas meja dan Mira mau ambil makanan itu 

tapi dia malu ambil karena ada saya, jadi dia langsung datang dekati ibunya 

sambil menunjuk makanan itu, ibunya coba bicara sambil mendorong mira untuk 

ambil sendiri tapi Mira tidak mau, Mira langsung berteriak sambil menunjuk 

makanan itu supaya diambilkan sama ibunya, akhirnya ibunya pegang tangannya 

Mira untuk sama-sama mendekati tempat makanan dan mengambil makanan itu, 

setelah ibunya ambilkan dan kasih ke Mira, Mira kembalikan kemamanya untuk 

dibukakan pembungkusnya, dan waktu dia tidak suka dengan makanan yang 



89 
 

 

dikasih mamanya dia langsung membalikkan kepalanya dan menjulurkan 

tangannya untuk mendorong makanan itu yang tandannya dia tidak mau makan. 

Waktu itu mamanya Mira mau keluar rumah untuk kekios, dan Mira 

melihat mamanya, Mira langsung datang dekati mamanya sambil mengangkat 

tangannya setelah mamanya memberikan tanganya Mira lalu mecium tangan 

mamanya setelah itu Mira langsung melambaikan tangannya seperti di sedang 

dadah sama mamanya yang jalan keluar dari rumah. 
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Nama anak : Mira 

Tanggal : Jum’at, 26 November 2021 

Pagi hari sekitar jam 08.50 – 11.00 saya datang lagi berkunjung 

kerumahnya ibu Suriyani dan bapak Saudin, Tapi saat itu bapak Saudin tidak ada 

dirumah katanya sedang pergi kerja dikampung sebelah sampai beberapa hari, jadi 

seperti kemarin saya hanya bisa melihat komunikasi Mira dengan mamanya saja, 

waktu saya datang itu mira duduk diam di samping sofa, lalu tiba-tiba dia 

berteriak sampai menangis dan mamanya pun datang dekati Mira sambil bertanya  

dan pegang lengan Mira untuk berdiri sama-sama, lalu Mira menunjuk celannya, 

yang ternyata celananya itu sudah ada kotoran dimana Mira saat itu buang air 

besar. 

Setelah Mira selesai mandi dan bersih-bersih, Mira langsung jalan keruang 

tamu sambil mengandeng tangan mamanya untuk sama-sama pergi keruangan 

tamu, saat sampai diruang tamu, Mira melihat ada kue dan minuman diatas meja, 

tapi Mira tidak mau ambil sendiri, lalu Mira memegang baju mamanya sambil 

ditarik sedikit setelah mamanya lihat Mira dan Mira sadar kalau mamanya sudah 

fokus sama dia, Mira langsung menunjuk kue dan minuman tadi supaya di 

ambilkan dan mamanya langsung mengambilkan sambil memegang kue itu 

mamanya bicara “mau ini’ dan Mira akan menjulurkan tangannya untuk ambil kue 

yang artinya dia suka kue itu, setelah itu dia kembalikan sama mamanya untuk 

dibukakan pembungkusnya, waktu mamanya bukakan pembungkusnya, Mira 

langsung berjalan menuju ke kursi dan menempuk-nepuk kursi dengan tangannya 

sambil melihat mamanya, lalu mamanya bicara “mau duduk” Mira menanggapi 
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dengan menepuk-nepuk kursi itu, setelah itu mamanya langsung mengangkat Mira 

untuk duduk dikursi setelah Mira duduk dikursi, Mira langsung tersenyum sambil 

bertepuk tangan dan mengambil kue yang disodorkan mamanya dan memakannya 

dengan tersenyum sambil melihat mamanya. 

Waktu itu Mira duduk diatas kuris dan mamanya duduk dilantai pas 

didepan Mira duduk, lalu Mira menunjuk kursi didepannya sambil menunjuk 

mamanya dan mamanya pun menunjuk kursi sambil bicara “saya duduk 

disini,iya” seakan mengerti dengan pertanyaan mamanya, Mira menunjuk terus 

kursi disampingnya sambil melihat mamanya lalu mamanya duduk dikursi 

sebelahnya setelah itu Mira berhenti menunjuk kursi itu dan mulai fokus 

memakan kuenya, namun setelah beberapa menit Mira langsung melempar kue itu 

kelantai, dan mamanya langsung mengambil kue itu sambil bicara “jangan 

dibuang Mira” dan diberikan kembali kepada Mira tapi Mira menolaknya dengan 

mendorong kue itu dengan tangannya, lalu Mira menunjuk di dapur sambil 

melihat mamanya dan mamanya bertanya “Mau minum?” setelah itu mamanya 

langsung berdiri menuju ke dapur mengambil air minum, setelah mamanya 

kembali membawa gelas yang berisi air dan Mira melihat itu, Mira langsung 

menjulurkan kedua tangannya untuk menggapai gelas yang berisi air yang 

dipegang mamanya, setelah dikasih sama mamanya Mira langsung minum air dari 

gelas itu dan setalah Mira selesai minum, Mira mengembalikan kembali gelasnya 

pada mamanya. 
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Waktu itu mamanya Mira meninggalkan sebentar Mira untuk kedapur, dan Mira 

sadar kalau didekatnya tidak mamanya, lalu Mira berteriak sambil baring dilantai, 

namun mamanya belum datang juga, mira langsung menangis sambil guling-

guling dirinya di lantai, setelah mamanya datang Mira langsung bangun dan 

mendekati mamanya untuk digendong. 
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Nama anak : Mira 

Tanggal : Selasa, 7 Desember 2021 

Pagi hari sekitar jam 09.50 – 11.00  Saya datang lagi berkunjung 

kerumahnya Ibu Suriyani dan bapak Saudin, seperti biasa bapak Saudin sedang 

tidak ada dirumah kerna disibukan dengan pekerjaan, maka hari itu saya hanya 

bisa mengamati komunikasi Mira kepada mamanya, dimana waktu saya 

berkunjung kerumahnya hari itu, Mira sedang bermain-main sendiri di ruang 

tenggah dan mamanya sedang ada didapur, namun saat Mira melihat saya dia 

langsung berdiri dan memojokan dirinya didinding sambil mengangkat tangannya 

lalu menutup matanya yang tandanya dia malu, lalu saya coba mendekatinya 

namun Mira langsung berteriak yang ternyata dia memanggil mamanya kerna saat 

berteriak mamanya langsung datang, dengan memegang tangan Mira sambil 

menanyakan “kenapa ? itu kakak Fina”. Mira pun melihat mamanya dia langsung 

meminta mamanya untuk tetap didekatnya atau menemaninya dengan 

menyenderkan badannya di badannya mamanya sambil memeluk, lalu mamanya 

mencoba melepaskan dengan mendorong secara pelan namun Mira langsung 

berteriak sambil berusaha memeluk mamanya lagi sehingga saat itu mamanya 

langsung mengikuti kemauannya kerna kalau tidak Mira akan menangis. 

Saat itu Mira sedang duduk dikuris bersama dengan mamanya, lalu Mira 

melihat mamanya dan menaikan tangannya dengan memegang rambutnya seperti 

mengelus-ngelus rambutnya, mamanya pun melihat itu dan bertanya kepada 

kepada Mira “mau sisir rambut ?” dan Mira tetap melakukan gerakan itu sampai 
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mamanya mengambil sisir dan memberikan kepada Mira lalu Mira mengambil 

sisir tersebut yang tandanya mau di sisirkan rambutnya dan Mira mengembalikan 

kembali sisir itu agar mamanya menyisirkan rambutnya, setelah selesai disisirkan 

rambunnya, Mira meilihat mamanya sambil tersenyum dengan mengangkat 

tangan kanannya yang dikepalkan untuk menutup mulutnya namun jari telunjuk 

dan ibu jari tidak dikepalkan dimana jari telunjuknya menyentuh hidungnnya yang 

artinya dia senang dan bahagia saat itu. 

Masih diruang tamu dan dimana Mira dengan duduk bersama mamanya, 

dan saat itu mamanya Mira sedang memegang botol yang berisi air, dan Mira 

melihat itu, dia mau meminta air minum kepada mamanya dengan cara 

menyentuh lengan mamanya agar mamanya melihat dia, lalu di membuka 

mulutnya sambil melihat mamanya dan mamanya langsung mengangkat botol itu 

didepan wajah Mira sambil bicara "mau minum" Mira pun menjawab dengan 

membuka mulutnya sampai mamanya memberikan air minum yang berisi di botol 

itu dengan membantunya minum dengan memegang botol tersebut saat Mira 

Minum. 
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Lampiran  7 

DISPLAY DATA WAWANCARA  

 

Ibu Rulia Bapak Simin Ibu Suriyani Bapak Saudin Kesimpulan  

Pengetahuan Orangtua tentang Anak Tunarungu-wicara 

Ibu Rulia menyatakan 

bahwa mengetahui anak 

tunarungu-wicara itu 

adalah anak yang tidak 

bisa mendengar dan 

berbicara setelah 

mengalami sendiri, dimana 

anaknya mengalami 

tunarungu-wicara saat 

masih usia dini, saat usia 7 

bulan pernah mengalami 

sakit dimana tulang 

lehernya belum kuat tidak 

seperti anak yang biasanya 

usia seperti itu tulang 

lehernya sudah kuat, untuk 

keluarganya pun tidak ada 

yang mengalami 

tunarungu-wicara 

Bapak Simin menyatakan 

bahwa mengetahui anak 

tunarungu-wicara itu 

adalah tunarungu atau 

gangguan pendengaran 

dan tunawicara atau tidak 

bisa bicara. 

Ibu Suriyani menyatakan 

bahwa mengetahui 

tunarungu-wicara adalah 

tidak bisa mendengar dan 

tidak bisa berbicara seperti 

yang dialami oleh 

anaknya. Dimana anaknya 

mengalami tunarungu-

wicara karena waktu usia 4 

bulan pernah sakit demam 

tinggi. Untuk keluarga 

sendiri ini pengalaman 

pertama mereka, dimana 

tidak ada satu pun 

keluarga yang mengalami 

tunarungu-wicara. 

 

Bapak Saudin menyatakan 

bahwa jawabannya sama 

seperti dengan 

jawabanyang diberikan 

oleh istrinya atau ibu dari 

Mira. 

Pengetahuan orangtua tentang anak 

tunarungu-wicara adalah orang tua 

mengetahui tunarungu-wicara itu 

tidak mendengar dan berbicara 

setelah mereka mengalami sendiri, 

dimana anak mereka mengalami 

tunarungu-wicara. terlebih tidak 

ada satu pun dalam keluarga yang 

mengalaminya serta kurangnya 

informasi dan pengetahuan 

keluarga tentang anak tunarungu-

wicara, sehingga membuat orang 

tua tidak mengetahui penanganan 

yang tepat serta pengobatan seperti 

apa saja yang sesuai dengan 

keterbatasan yang dimiliki anak. 
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Ibu Rulia Bapak Simin Ibu Suriyani Bapak Saudin Kesimpulan 

Komunikasi Orangtua kepada anak tunarunguwicara  

Ibu Rulia menyatakan 

bahwa saat berkomunikasi 

dengan anak dengan cara 

saling berhadapan lalu 

mengeluarkan suara di 

ikuti dengan gerakan, 

adapaun gerakan yang 

biasa digunakan adalah 

gerakan yang sudah sering 

dipakai oleh anak sehingga 

anak mengerti apa yang 

disampaikan. 

Bapak Simin menyatakan 

bahwa saat 

berkomunikasi dengan 

anak dengan berbicara 

dengan ucapan dan 

bahasa isyarat, kadang 

bersamaan digunakan 

karena kalau dengan 

ucapan saja sulit 

dipahami sama anak jadi 

harus diselingi dengan 

bahasa isyarat. 

Ibu Suriyani menyatakan 

bahwa saat berkomunikasi 

dengan anak dengan bicara 

langsung sambil ada 

gerakan-gerakan, anak pun 

mengerti kerna sudah 

terbiasa dengan gerakan 

yang memang sering dia 

pake serta gerakan tersebut 

memang gerakan yang 

dibuat oleh anak sendiri. 

Bapak Saudin. S 

menyatakan bahwa saat 

berkomunikasi dengan 

anaknya dengan bicara 

sambil ada gerakan tangan 

seperti  saya menunjuk, 

saya ikuti saja bagaimana 

juga caranya anak saya 

berbicara, itu pakai 

gerakan. 

Komunikasi orang tua kepada anak 

tunarungu-wicara adalah dengan 

saling bertatap muka atau saling 

berhadap serta menyesuaikan 

dengan bahasa yang digunakan oleh 

anak yaitu bahasa non verbal atau 

isyarat, Namun keluarga tidak 

hanya menggunakan bahasa non 

verbal tetapi diikut sertakan dengan 

berbicara dengan mengeluarkan 

suara atau disebut dengan bahasa 

verbal. 

 

Ibu Rulia Bapak Simin Ibu Suriyani Bapak Saudin Kesimpulan 

Kesulitan/Hambatan dalam Komunikasi Orangtua dengan anak tunarungu-wicara  

Ibu Rulia menyatakan 

bahwa  sulitnya 

berkomunikasi dengan 

anaknya  jika anaknya 

hanya menangis dan 

berteriak sehingga tidak 

dimengerti apa yang 

diinginkan atau apa yang 

Bapak Simin menyatakan 

bahwa sulitnya 

berkomunikasi dengan 

anaknya jika anaknya 

hanya berteriak ketika 

mau sesuatu dan 

terkadang anaknya 

langsung menangis dan 

Ibu Suriyani menyatakan 

bahwa sulitnya 

berkomunikasi dengan 

anak jika anak mau 

sesuatu lalu diambilkan 

namun sesuatu tersebut 

tidak disukai akan dibuang 

namun anak ini tidak juga 

Bapak Saudin. S 

menyatakan bahwa 

sulitnya berkomunikasi 

dengan anaknya jika 

berbicara tidak saling 

berhadapan. 

Dari keempat subjek tersebut 

kesulitan orang tua saat 

berkomunikasi dengan anak 

tunarungu-wicara adalah jika anak 

berkomunikasi tidak menggunakan 

bahasa isyarat yang jelas, namun 

hanya mengeluarkan suara seperti 

berteriak dan menangis, sehingga 
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dimau oleh anaknya 

tersebut. Biasanya jika 

seperti ini langsung saja 

saya dekati baru saya 

tanya, sambil kasih sesuatu 

atau saya tunjuk apa saja. 

 

 

 

biasanya kalau sudah 

menangis langsung saya 

serahkan sama mamanya 

saja. 

menunjuk apa yang 

sebenarnya yang dia mau, 

setelah itu di akan merasa 

jengkel lalu menangis. 

 

sulit dimengerti akan apa yang 

dikomunikasikan oleh anak.untuk 

menangani hal tersebut biasanya 

ibu Rulai mendekati Azim sambil 

berbicara dihadapannya untuk 

menanyakan akan apa yang mau 

disampaikan sambil menunjuk dan  

memberikan apa saja yang ada di 

hadapannya.  
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DISPLAY DATA OBSERVASI   

Azim Mira Kesimpulan 

Komunikasi  anak tunarungu-wicara kepada orangtua 

Saat itu Azim sedang haus mau minum, Azim 

langsung pergi ambil gelas apa saja yang ada 

diatas meja, lalu Azim pergi ke mamanya sambil 

bawa gelas itu setelah sudah ada dihadapan 

mamanya Azim langsung kasih gelas itu sama 

mamanya, dan mamanya langsung ambil gelas 

sambil bicara “Azim mau minum” dan  Azim 

menjawab dengan jalan kembali ke dapur dan 

mamanya langsung ikut Azim kedapur untuk 

ambilkan air dan Azim bisa minum. 

 

Saat itu ibunya Azim sedang mengajar Azim 

untuk belajar menulis dengan memberikan folpen, 

buku tulis dan buku paket yang penuh tulisan dan 

gambar untuk Azim lihat sebagai contoh, namun 

saat mamaya mau mengajar Azim untuk menulis 

dan Azim menolak dengan mendorong buku itu 

sambil berteriak, lalu saat mamanya memberikan 

Azim buku paket dimana maksud mamanya agar 

Waktu saya datang itu Mira habis selesai 

mandi lalu mamanya memanggil Mira 

dengan menyebut namanya sambil 

menyetuh lenggannya dan Mira mengerti 

kalau dia di panggil dan pas Mira melihat 

saya dia langsung menutup matanya dengan 

lenggannya, katanya mamanya dia malu 

kalau lihat orang baru, lalu mamanya bicara 

sama Mira untuk kasih turun lenggannya 

sambil pegang lenggannya Mira untuk 

dikasih turun tapi mira menolak dengan 

berteriak lalu menaikan kembali lengannya. 

 

Waktu saya datang itu Mira duduk diam di 

samping sofa, lalu tiba-tiba dia berteriak 

sampai menangis dan mamanya pun datang 

dekati Mira sambil bertanya  dan pegang 

lengan Mira untuk berdiri sama-sama, lalu 

Mira menunjuk celannya, yang ternyata 

Komunikasi anak tunarungu-wicara kepada orang 

tuanya adalah dengan menggunakan komunikasi non 

verbal atau bahasa isyarat sendiri yang artinya 

gerakan-gerakan anggota tubuh seperti gerakan 

tangan, ekspresi wajah dan terkadang mengeluarkan 

suara juga namun tidak begitu jelas. Dimana 

gerakan-gerakan tersebut dibuat sendiri oleh anak 

untuk berkomunikasi dengan orang tuannya, tetapi 

anak tunarungu-wicara pun berkomunikasi dengan 

orangtuannya dengan saling bertatap muka atau 

saling berhadap sehingga apa yang disampaikan 

dapat tersampaikan dengan lancar kepada orang 

tuannya. 
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Azim melihat buku paket itu dan mengikuti 

tulisan dibuku paket itu tapi Azim menolaknya 

dengan mendorong buku paket itu disertai dengan 

mengerutkan kedua alisnya. 

 

Waktu itu Azim mau mengambil hp di atas lemari 

namun dia tidak bisa mengambilnya, lalu tiba-tiba 

Azim langsung berteriak dan mamanya langsung 

datang, setelah dia lihat mamanya datang dia 

langsung tunjuk hp yang di atas lemari itu supaya 

di ambilkan, setelah di ambilkan dia akan 

tersenyum yang tandannya dia senang. 

 

Waktu bapaknya Azim pulang dari  mengajar 

disekolah dan Azim melihat bapaknya, Azim 

langsung berjalan menuju bapaknya dan berhenti 

didepan bapaknya, Azim langsung tersenyum 

sambil menunjuk diluar  dan bapaknya langsung 

jawab “iya habis dari luar” sambil 

menggangukkan kepala serta menunjuk diluar. 

 

Saat waktu makan siang, ibunya memegang 

piring yang berisi makanan untuk diberikan ke 

Azim dan saat Azim melihat itu dia langsung 

celananya itu sudah ada kotoran dimana 

Mira saat itu buang air besar. 

Setelah mira selesai mandi dan bersih-

bersih, mira langsung jalan keruang tamu 

sambil menggandeng tangan mamanya 

untuk sama-sama pergi keruang tamu, saat 

sampai diruang tamu, Mira melihat ada kue 

dan minuman diatas meja, tapi Mira tidak 

mau ambil sendiri, lalu Mira memegang 

baju mamanya sambil ditarik sedikit setelah 

mamanya lihat mira dan mira sadar kalau 

mamanya sudah fokus sama dia, Mira 

langsung menunjuk kue dan minuman tadi 

supaya di ambilkan dan mamanya langsung 

mengambilkan sambil memegang kue itu 

mamanya bicara “mau ini’ dan Mira akan 

menjulurkan tangannya untuk ambil kue 

yang artinya dia suka kue itu, setelah itu dia 

kembalikan sama mamanya untuk 

dibukakan pembungkusnya, waktu 

mamanya bukakan pembungkusnya Mira 

langsung berjalan ketempat kursi dan 

menempuk-nepuk kuris dengan tangannya 

sambil melihat mamanya, lalu mamanya 
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tersenyum bahagia dan bertepuk tangan sambil 

berjalan menuju kemamanya untuk mengambil 

piring yang berisi makanan itu lalu dia simpan di 

lantai dan dia ikut duduk dan memakanan 

makanan itu, namun saat mamanya mau suapi 

dengan mengambil alih piring itu, Azim langsung 

memalingkan wajahnya sambil mengerutkan 

kedua alis serta memajukan bibir dan berteriak 

yang tandanya Azim ingin makan sendiri dan 

tidak suka disuap, jadi mamanya membiarkan 

azim makan sendiri namun tetap di pantau. 

bicara “mau duduk” Mira menanggapi 

dengan menepuk-nepuk kursi itu, setelah itu 

mamanya langsung mengangkat mira untuk 

duduk dikursi setelah mira duduk dikursi 

Mira langsung tersenyum sambil bertepuk 

tangan dan mengambil kue yang disodorkan 

mamanya dan memakannya dengan 

tersenyum sambil melihat mamanya. 

 
 
 
 
 

 

 
 
 

Azim Mira Kesimpulan 

Kesulitan/Hambatan dalam Komunikasi anak tunarungu-wicara dengan orangtua 

Saat itu ibunya Azim sedang mengajar azim 

untuk belajar menulis dengan memberikan folpen, 

buku tulis dan buku paket yang penuh tulisan dan 

gambar untuk azim lihat sebagai contoh, namun 

saat mamaya mau mengajar Azim, menulis 

namun Azim menolak dengan mendorong buku 

itu sambil berteriak, lalu  mamanya memberikan 

Azim buku paket dimana maksud mamanya agar 

Azim melihat buku paket itu dan mengikuti 

tulisan dibuku paket itu tapi Azim menolaknya 

dengan mendorong buku paket itu disertai dengan 

Saat itu Mira mau menonton tv dan 

meminta remot kepada mamanya dengan 

mengulurkan tangannya lalu menunjuk tv, 

namun mamanya saat itu tidak 

memperhatikan Mira, nanti saat Mira 

berteriak dan menangis baru mamanya 

sadar dan memperhatikan Mira dengan 

mendekati Mira sambi bertanya kepada 

Mira. 

 

 

Kesulitan anak tunarungu-wicara saat 

berkomunikasi dengan orang tuannya adalah ketika 

keluarga tidak mengerti dengan bahasa isyarat yang 

di keluarkan anak saat berkomunikasi dan keluarga 

tidak melihat atau memperhatikan bahasa isyarat 

yang anak gunakan saat anak berkomunikasi. 
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mengerutkan kedua alisnya namun mamanya 

tetap mendorongkan buku itu terkadang mamanya 

hanya mendiamkan sebentar lalu mamanya 

kembali memberikan buku paket tersebut dan 

berulang kali Azim mendorong dan menolak yang 

artinya Azim tidak mau dengan buku paket itu. 

Waktu itu mamanya Azim sedang memasak 

didapur dan  saat itu Azim masuk kedapur 

mendekati mamanya sambil menarik-narik baju 

mamanya, namun mamanya mendorong agar 

Azim tidak didapur dan tidak memperhatikan 

Azim saat itu, namun Azim tetap diam didapur 

sambil melihat mamanya, dimana mamanya pergi 

ambil ini-itu Azim hanya ikuti dengan melihat 

mamanya, namun mamanya tidak terlalu 

perhatikan Azim saaat itu kerna sibuk memasak.  

Saat itu Mira sedang duduk dikursi sambil 

memegang hp dimana mira sedang 

menonton dan disampingnya ada mamanya 

sedang duduk, lalu tiba-tiba Mira 

memberikan hp kepada mamanya untuk 

dipegangkan tapi mamanya malah 

menyuruh mira memegang sendiri, berulang 

kali Mira memberikan hp kepada mamanya 

namun mamanya menolak, lalu mira 

membuang hp tersebut kerna mungkin 

merasa jengkel, lalu mamanya mengambil 

hp itu sambil melihat Mira dan berbicara 

jangan dibuang hpnya Mira, lalu Mira 

mengulurkan tangannya kepada mamanya 

dan mamanya tidak memberikan hp itu lagi. 
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Lampiran  8 

DOKUMENTASI 

 

 
Wawancara dengan ibu Ralia (ibu dari Azim) 

 
Wawancara dengan bapak Simin (ayah dari Azim) 
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Wawancara dengan ibu Suriyani  (ibu dari  Mira) 

 

 

 

 
Wawancara dengan bapak Saudin (ayah dari Mira) 

 



104 
 

 
 

 

 
Saat Azim mau main bola voli dia meminta mamanya yang melemparkan 

bola lalu Azim yang akan memukul bola tersebut dengan mengepalkan 

tangannya. 

 

 

 
Saat Azim berhasil memukul bolanya 
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Saat Azim tidak suka dan menolak sesuatu 

 

 

 
Saat Azim tidak suka dengan gambar yang ditunjukkan bapak dan 

mamanya 
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Azim menunjukkan lampu yang menyala kepada mamanya 

 

 
Saat Mira memanggil mamanya untuk mendekat 
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Saat Mira mau duduk diatas kursi 

 

 

 
Saat Mira tidak 

Suka dan menolak sesuatu yang diberikan 
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Saat Mira meminta diambilkan sesuatu 

 

 
Saat Mira merasa senang setelah dibantu oleh mamanya untuk duduk diatas 

kursi 
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Saat Mira meminta air minum kepada mamanya 

 

 

 
Saat Mira merasa senang dan bahagia saat rambutnya sudah disisirkan oleh 

mamanya 
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