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ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui komunikasi nonverbal guru dengan siswa
ABK di SLB Negeri 1 Kota Bima. Dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif
kualitatif. Teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil
penelitian menunjukkan bahwa: komunikasi nonverbal yang terjadi antara guru dengan siswa
ABK memiliki perbedaan masing-masing, dimana dalam komunikasinya akan dibutuhkan
cara-cara yang berbeda sesuai dengan kebutuhan dari anak tersebut. Penerapan media
maupun metode komunikasi dilakukan agar anak penyandang disabilitas akan lebih mudah
untuk memahami apa yang disampaikan oleh gurunya, karena siswa yang mengalami kelainan
fisik maupun mental sangat membutuhkan pelayanan khusus dari seorang guru. Dalam
proses komunikasi nonverbal berlangsung, menggunakan beberapa jenis komunikasi
nonverbal, seperti komunikasi objek digunakan untuk anak penyandang tunarungu,
komunikasi sentuhan untuk anak penyandang tunanetra, dan beberapa jenis komunikasi
nonverbal lainnya. Hal ini menunjukan bahwa komunikasi yang berlangsung sangatlah
berbeda, tergantung dari pada jenis ketunaan yang dialami oleh siswa. Dalam proses belajar
mengajar, guru berperan aktif dalam menyampaikan materi.
Kata Kunci : Komunikasi Nonverbal, Guru, Siswa Anak Kebutuhan Khusus

PENDAHULUAN
Komunikasi nonverbal adalah pesan
yang berbentuk nonverbal, tanpa kata atau
bahasa yang dikenal dengan istilah bahasa
diam (silent language), fungsinya untuk
melengkapi,
bahkan
menggantikan
keberadaan komunikasi verbal, baik itu
melalui ekspresi wajah, gerakan tangan
dan sebagainya. Komunikasi nonverbal
merupakan suatu proses yang dijalani oleh
seseorang individu atau lebih pada saat
menyampaikan isyarat-isyarat nonverbal
yang memiliki potensi untuk merangsang

makna dalam pikiran individu atau
individu-individu lain. Istilah nonverbal
biasanya digunakan untuk melukiskan
semua peristiwa komunikasi di luar katakata terucap dan tertulis walau tidak
terdapat kesepakatan tentang proses
nonverbal ini. Menurut Hudjana (2003),
Komunikasi nonverbal adalah penciptaan
dan pertukaran pesan dengan tidak
menggunakan
kata-kata
seperti
komunikasi yang menggunakan gerakan
tubuh, sikap, kontak mata, ekspresi muka,
kedekatan jarak, dan sentuhan.
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Komunikasi non verbal umumnya
banyak digunakan oleh orang dewasa
maupun anak-anak yang mengalami cacat
secara fisik maupun mental yang tidak
dapat menggunakan komunikasi secara
verbal atau lisan dalam kesehariaanya.
Anak-anak yang mengalami cacat baik fisik
maupun mental dikenal dengan istilah
Anak Berkebutuhan Khusus (ABK)
merupakan anak yang dalam proses
perkembangannya mengalami kelainan
atau penyimpangan.
Anak-anak yang mengalami kelainan
secara fisik, mental, intelektual, sosial
maupun
emosionalnya
mengalami
masalah tidak hanya pada persoalan
individu (tidak percaya diri, memerlukan
bantuan
orang
lain,
memerlukan
rehabilitas,
berinteraksi
dengan
masyarakat, bahkan keluarganya sendiri)
namun sikap di lingkungan sekolahnya
menjadi masalah terhadap perkembangan
konsep diri, prestasi belajar, perilaku serta
perkembangan fisik anak, sehingga dalam
hal ini diperlukan adanya pendidikan
khusus bagi mereka yang mengalami
disabilitas seperti Sekolah Luar Biasa (SLB)
untuk mengembangkan kemampuan
beradaptasi dan berkomunikasi dengan
orang lain meskipun dengan menggunakan
komunikasi nonverbal.
Pada SLBN Kelurahan Jatiwangi
Kecamatan Asakota Kota Bima, Proses
belajar mengajar pada anak yang memiliki
kelainan fisik maupun mental diperlukan
adanya komunikasi nonverbal yang dapat
dipahami oleh mereka, serta latihan
keterampilan
berkomunikasi
guna
memberdayakan seorang anak dalam
meningkatkan rasa percaya dirinya serta

dapat
bersosialisasi
dengan
baik.
Maksudnya guru harus memahami
kebutuhan dan potensi anak tersebut,
walaupun intelegensi mereka berbeda
dengan anak normal, tetapi mereka yang
mengalami kelainan fisik maupun mental
tentu dalam pembelajarannya masingmasing membutuhkan fasilitas yang
berbeda-beda.
Dalam meningkatkan rasa percaya
diri pada anak, seorang guru harus benarbenar memahami psikologi seorang anak
dan melayani mereka dengan baik, karena
pada dasarnya anak berkebutuhan khusus
(ABK) memiliki sifat yang mudah
tersinggung, sehingga hal tersebut dapat
mempengaruhi anak tersebut untuk tidak
mau belajar dan bersekolah. Pelayanan
yang diberikan oleh guru terhadap anak
berkebutuhan khusus hendaknya dapat
memberikan rasa yang dapat menciptakan
suasana sejahtera pada mereka yang
mengalami kelainan fisik maupun mental,
karena mereka adalah individu yang
mengalami masalah sosial, maka guru
harus memberikan pelayanan yang benar
dan sesuai dengan apa yang mereka
perlukan, sehingga mereka yang sudah
dilayani tersebut tentu mendapatkan
manfaatnya, seperti dapat membantu
mengurangi stress, pengendalian diri, lebih
sabar dan rileks, serta dapat meningkatkan
keterampilan pada anak berkebutuhan
khusus (ABK).
Mengacu pada latar belakang
masalah di atas, peneliti menjadi tertarik
untuk melihat lebih jauh bagaimana
komunikasi nonverbal guru terhadap siswa
ABK di SLBN Kelurahan Jatiwangi
Kecamatan Asakota Kota Bima. Alasan
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peneliti mengambil penelitian ini adalah
untuk mengetahui proses belajar mengajar
antara guru dengan siswa ABK dengan
menggunakan komunikasi nonverbal
dalam melayani serta meningkatkan rasa
percaya diri seorang siswa ABK di SLBN
Kelurahan Jatiwangi Kecamatan Asakota
Kota Bima.

jauh tempatnya atau banyak jumlahnya) e.
efek (dampak sebagai pengaruh dari
pesan).
2. Komunikasi nonverbal
a. Pengertian komunikasi nonverbal;
Menurut Mark L. Knapp yang dikutip
oleh Deddy Mulyana mengungkapkan
bahwa: “Istilah nonverbal biasanya
digunakan untuk melukiskan semua
peristiwa komunikasi diluar kata-kata
terucap dan tertulis. Pada saat yang
sama kita harus menyadari bahwa
banyak peristiwa dan perilaku
nonverbal ini ditafsirkan melalui
simbol-simbol
verbal.
Dalam
pengertian ini, peristiwa dan perilaku
nonverbal itu tidak sungguh-sungguh
bersifat nonverbal”. (Mulyana, 2005).
b. Fungsi
Komunikasi
Nonverbal,
Menurut
Mark
Knapp
(1978)
menyebutkan bahwa penggunaannya
komunikasi non verbal memiliki fungsi
untuk:
1) Repetisi: komunikasi nonverbal ini
berfungsi sebagai repetisi yang mana
bisa mengulang kembali pesan yang
disampaikan secara verbal
2) Substitusi: komunikasi nonverbal
berfungsi sebagai penjelas dengan
cara menggantikannya dengan bahasa
isyarat atau simbol-simbol lainnya.
3) Kontradiksi; Komunikasi nonverbal
memiliki fungsi kontradiksi yang mana
pesan dalam komunikasi nonverbal ini
memberikan
perlawanan
atau
kebalikan dari komunikasi verbal.
4) Komplemen; komunikasi nonverbal
berfungsi sebagai pelengkap makna
dari informasi verbal.

TINJAUAN PUSTAKA
1. Pengertian Komunikasi
Menurut Hovland, Janis dan Keley,
(Djuarsa, 2004) dalam buku Pengantar
Komunikasi yang mengatakan bahwa,
komunikasi adalah suatu proses melalui
seseorang (komunikator) menyampaikan
stimulus (biasanya dalam bentuk katakata) dengan tujuan mengubah atau
membentuk prilaku orang lain. Sedangkan
menurut Effendy, (2003), komunikasi
berfungsi untuk menyampaikan informasi
(toinform),
mendidik
(toeducate),
menghibur
(toentertain),
dan
mempengaruhi
(toinfluence).
Agar
komunikasi
berlangsung
efektif.
Komunikator harus terampil dalam
membuat pesan agar komunikan dapat
menangkap pesan yang disampaikan
komunikator dan untuk menciptakan
komunikasi yang efektif maka pesan dalam
komunikasi harus berhasil menumbuhkan
respon komunikan yang dituju.
Menurut Effendy, (2002). terdapat 5
(lima) komponen yang ada dalam
komunikasi yaitu: a. komunikator (orang
yang menyampaikan pesan) b. pesan
(pernyataan yang didukung oleh lambang)
c. komunikan (orang yang menerima
pesan) d. media
(sarana
yang
mendukung pesan apabila komunikan
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5) Aksentuasi; berfungsi sebagai penegas
pesan verbal yang disampaikan
kepada komunikan.
6) Sugesti; berfungsi memberikan sugesti
atau sesuatu yang bisa masuk ke
dalam bawah sadar pikiran.
7) Efektif.
8) Pesan potensial.
9) Tingkatkepercayaan;
komunikasi
nonverbal ini memiliki fungsi sebagai
peningkat
kepercayaan
antara
komunikator dengan komunikan si
penerima pesan.
10) Mengulang. Mengulang
11) Pelengkap perilaku verbal.
12) Menggantikan verbal.
13) Regulasi perilaku verbal.
14) Pertentangan.
15) Cacat fisik.
16) Pemberi pesan terdalam.
17) Hubungan positif.

4) Dikendalikanoleh aturan; Komunikasi
nonverbal mengikuti aturan-aturan
yang berlaku di masyarakat, seperti
tata krama dan adat istiadat.
5) Dapat dipercaya; Orang berkata kalau
lisan bisa berbohong, tapi gerak tubuh
sulit untuk dibohongi.
6) Bersifat metakomunikasi; Berbagai
cara komunikasi yang kita lakukan
saling berkaitan satu sama lain, baik
itu komunikasi verbal dengan
nonverbal.
3. Konsep anak berkebutuhan khusus
(ABK)
Menurut
Heward,
anak
berkebutuhan khusus adalah anak dengan
karakteristik khusus yang berbeda dengan
anak pada umumnya tanpa selalu
menunjukkan pada ketidakmampuan
mental, emosi atau fisik.
Adapun anak berkebutuhan khusus
yang paling banyak mendapat perhatian
guru menurut Kauff dan Hallahan, (dalam
Bandi, 2006), antara lain:
a. Tunagrahita
atau
retardasi
mentalBandi, (2006). mendefinisikan
tunagrahita sebagai individu yang
memiliki intelegensi yang signifikan
berada dibawah rata-rata dan disertai
dengan ketidak mampuan dalam
adaptasi prilaku, yang muncul dalam
masa perkembangan. Payne & Payton,
(1981). berpendapat bahwa skor IQ
seseorang tunagrahita adalah 70.
b. Tunalarasadalah
individu
yang
mengalami
hambatan
dalam
mengendalikan emosi dan kontrol
sosial. individu tunalaras biasanya
menunjukan prilaku menyimpang

c.

Jenis-jenis komunikasi nonverbal
Sebagaimana menurut Anita Taylor.
Dkk. Dalam bukunya Communicating
(1983) yang dikutip oleh Sendjaja sebagai
berikut:Komunikasi objek, Sentuhan,
Kronemik, Gerakan tubuh, Proxemik,
Vokalik, Lingkungan
d. Ciri-ciri komunikasi nonverbal
1) Disampaikan dalam satu paket; Saat
kita melakukan komunikasi nonverbal,
kita melakukannya dalam serangkaian
paket komunikasi.
2) Komunikatif
3) Kontekstual; Komunikasi nonverbal
yang dilakukan memiliki makna yang
tergantung pada konteks atau
keadaan.
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yang tidak sesuai dengan norma dan
aturan yang berlaku disekitarnya.
c. Tunawicara dan gangguan bicara
(bisu)
d. Tunanetra adalah individu yang
memiliki
hambatan
dalam
penglihatan.
e. Tunarungumerupakan anak yang
mempunyai
gangguan
pada
pendengarannya.
f. Tunadaksa adalah individu yang
memiliki gangguan gerak yang
disebabkan oleh kelainan neuromuskular dan struktur tulang yang
bersifat bawaan, sakit atau akibat
kecelakaan, termasuk celebral
palsy, amputasi, polio, dan lumpuh.
g. Tunaganda istilah ini digunakan
untuk menyebut anak-anak yang
mengalami cacat ganda atau lebih
dari satu.
h. Autis, menurut Coleman, (Ormrod,
2008).
Mayoritas
gangguan
autisme di sebabkan karena
abnormalitas di otak. Sedangkan
Baron
(Ormrod,
2008).
Karakteristik umum dari gangguan
ini ditandai dengan adanya
gangguan dalam kognisi sosial.

data yang digunakan adalah observasi,
wawancara, dan dokumentasi.
HASIL PENELITIAN
1. Komunikasi Nonverbal Guru terhadap
Penyandang Tunarungu Dalam Proses
Belajar Mengajar di Sekolah
Hasil wawancara penulis dengan
salah seorang guru SLBN terkait proses
belajar mengajar guru dan siswa
tunarungu disampaikan oleh Ibu ST.
Marmah, sebagai berikut:
“Dalam memberikan pelajaran pada
mereka ini, kami tidak memberikan
materi hanya satu kali saja tetapi
harus berkali-kali, artinya dalam
menyampaikan materi, kami sebagai
gurunya tentu harus menggunakan
bahasa isyarat dalam penyampaian
materi dan harus memberi contoh di
depan siswa serta harus terus
mengulang dalam memberi materi.
Dalam
menyampaikan
materi
tersebut sangatlah dibutuhkan
kesabaran yang besar, dengan begitu
mereka juga akan lebih mudah untuk
memahami apa yang disampaikan
tadi” (Hasil Wawancara, 15 Juli
2019).
Dalam penyampaian materi guru
tidak bisa langsung menerangkan materi
tetapi juga harus memberi contoh didepan
siswa, misalnya seperti gambar visual. Bagi
anak yang benar-benar tidak bisa
mendengar total, maka guru harus sabar
dan mengulang-ulang mengajarnya tanpa
bahasa verbal sedikitpun, mereka hanya
menggunakan bahasa isyarat atau bahasa
tubuh, yang merupakan komunikasi
nonverbal. Selanjutnya Ibu ST. Marmah
menjelaskan bahwa:

METODE PENELITIAN
Penelitian ini menggunakan jenis
penelitian dekskriptif kualitatif. Menurut
Lexy J. Moleong penelitian kualitatif adalah
penelitian yang bermaksud untuk
memahami fenomena tentang apa yang
dialami oleh subjek penelitian misalnya
perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan
lainlain.(Moleong,2005).Teknikpengumpulan
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“Beberapa siswa tunarungu pada SLB
Negeri 1 Kota Bima ini memiliki sifat
yang cepat tanggap dalam menerima
pelajaran.
Dalam
memberikan
pengajaran ini juga kami biasanya
menggunakan bahasa isyarat seperti
menggunakan gerakan badan serta
bantuan bibir sebagai penjelas.
Dalam hal inipun, kami juga sebagai
guru-guru dari murid ini juga tidak
begitu sulit dalam berkomunikasi
dengan mereka, dalam artian proses
pelajarannya berjalan efektif. hanya
saja yang menjadi penghambatnya
disini adalah mereka ini ketika
bertindak semaunya saja, sehingga
guru-guru disini memang dituntut
untuk sabar” (Hasil Wawancara, 15
Juli 2019).

“Dari beberapa siswa tunarungu
disini tidak semua memahami
pembicaraan atau ujaran melalui
gerakan bibir saja dari seorang guru
dalam memberikan ceramah, tetapi
kami sebagai guru juga dalam hal ini
akan menggunakan instrumen lain
untuk
menjelaskannya
seperti
bahasa isyarat atau memadukan
antara gerak bibir dan bahasa isyarat
sehingga siswa tunarungu mampu
memahami dengan mudah apa yang
disampaikan oleh guru dalam proses
pembelajarannya.”(HasilWawancara
, 15 Juli 2019).
3.

Penggunaan Media Pembelajaran Bagi
Siswa Tunarungu
Media yang digunakan oleh siswa
tunarungu di SLB Negeri 1 Kota Bima
adalah media gambar berupa abjad jari.
Penggunaan media pembelajaran pada
siswa tunarungu hanya terbatas pada
media gambar dan abjad jari saja, selain itu
penggunaan media seperti audio dan
audio-visual terbatas karena sarana dan
prasarana belum cukup memadai.

Penggunaan bahasa isyarat atau
bahasa tubuh dalam berkomunikasi,
khususnya pada siswa tunarungu dengan
guru merupakan suatu bentuk proses
komunikasi yang membantu komunikasi
lainnya yang memiliki tujuan untuk
memperjelas makna pada saat melakukan
komunikasi dalam artian yakni bentuk
komunikasi bahasa tubuh dan isyarat
digunakan saat melakukan proses belajar
dalam kelas.

4.

Komunikasi Nonverbal Guru terhadap
Penyandang
Tunagrahita
Dalam
Proses Belajar Mengajar di Sekolah
Menurut
penuturan
bapak
Syarifudin S.pd selaku guru SD jurusan C
adalah :
“Mengatasi
anak-anak
yang
menyandang disabilitas seperti
tunagrahita sangat sulit, karena
mereka adalah anak yang terbatas
pada fungsi kognitifnya, artinya
keterbatasan dalam fungsi kognitif
ini adalah keterbatasan mereka
dalam
mengenal
maupun
memperoleh pengetahuan. Selain itu

2.

Metode Pembelajaran Bagi Siswa
Tunarungu
Dari hasil wawancara yang
dilakukan penulis kepada guru kelas
diketahui bahwa metode yang biasa
digunakan selama pembelajaran bagi siswa
tunarungu adalah metode ceramah baik
menggunakan gerakan bibir maupun
menggunakan symbol seperti penuturan
yang disampaikan oleh Ibu ST Marmah
guru siswa tunarungu yang mengatakan :
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juga kesulitan dalam menangani
anak
tunagrahita
ini
adalah
seringnya anak-anak keluar ruangan
dan kadang-kadang tidak mau
mendengarkan
apa
yang
dibicarakan, sehingga hal ini akan
selalu
melahirkan
komunikasi
nonverbal yang terjadi pada guru
dan
siswa
tunagrahita“(Hasil
Wawancara, 17 Juli 2019).

mengulang secara terus-menerus
dan komunikasi nonverbalpun akan
terjadi” (Hasil Wawancara, 17 Juli
2019).
5.

Penerapan Metode Pembelajaran Bagi
Tunagrahita

Metode pembelajaran yang biasa
dipake bagi tunagrahita adalah metode
ceramah. Hal ini didukung oleh penuturan
guru yang mengajar siswa tunagrahita
yaitu Bapak
Syarifudin S.pd sebagai
berikut:
“Metode
pembelajaran
yang
dilakukan pada siswa tunagrahita ini
adalah metode ceramah. karena
metode ceramah dianggap sebagai
metode yang paling baik untuk
digunakan pada siswa tunagrahita.
Metode ceramah tersebut kami
lakukan secara individual, karena
aturan secara nasionalnya memang
satu berbanding satu, dan bahkan
memang anak tunagrahita akan sulit
diajarkan kalau satu berbanding
lebih, karena mereka seringkali tidak
mau mendengarkan dan kesan
terhadap anak tunagrahita akan sulit
untuk
memahami
apa
yang
disampaikan” (Hasil Wawancara, 17
Juli 2019).

Proses komunikasi nonverbal yang
terjadi antara guru dengan siswa
tunagrahita merujuk pada komunikasi
diadik (komunikasi antar dua orang), hal ini
memang dilakukan terhadap mereka yang
penyandang ketunagrahitaan, karena guru
akan sulit apabila penanganannya lebih
dari satu orang. Proses komunikasi diadik
(dua orang) dapat berlangsung antara
seorang guru dengan siswa tunagrahita,
karena pada proses komunikasi diadik. Isi
pesan diadik atau antarpribadi yang
disampaikan oleh seorang guru kepada
siswa tunagrahita adalah membangun
topik percakapan yang sama saja atau
mengulang kata-kata yang diucapkan
misalnya diajarkan cara berpakaian,
kecuali memang jika ada peristiwa tertentu
yang baru, yang dapat mereka bicarakan
antara satu sama lain secara terus
menerus, seperti yang dikatakan Bapak
Syarifudin S.pd yang mengatakan bahwa:
“Dalam memberikan pengajaran
terhadap anak-anak penyandang
tunagrahita
ini,
kami
selalu
membangun topik pembicaraan
yang sama saja atau mengulang katakata yang diucapkan seperti misalnya
mengajarkan cara berpakaian dan
melatih untuk selalu mengingat
tentang
pengalamanpengalamannya
dengan
cara

6.

Penggunaan Media Pembelajaran Bagi
Siswa Tunagrahita
Dari hasil wawancara yang dilakukan
peneliti dengan Ibu Rohani guru kelas C
diketahui bahwa guru menggunakan
media selama proses pembelajaran bagi
tunagrahita, akan tetapi tidak setiap
pembelajaran guru menggunakan media.
Guru kelas mengungkapkan bahwa media
yang biasa digunakan adalah media yang
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sudah dipersiapkan secara khusus oleh
sekolah. Pada saat peneliti mengajukan
pertanyaan apakah guru menggunakan
media pembelajaran selama proses
pembelajaran, Ibu Rohani memberikan
jawaban sebagai berikut:
“Dalam proses belajar mengajar
berlangsung
terhadap
siswa
tunagrahita,
biasanya
kami
menggunakan
media
seperti
misalnya buku baca atau buku
gambar untuk mengajarkan cara
penulisan dan cara menggambar”
(Hasil Wawancara, 17 Juli 2019).

pengajarannya” (Hasil Wawancara,
22 Juli 2019).
Dalam komunikasinya dengan siswa
Tunadaksa, seorang guru biasanya
menggunakan jenis komunikasi seperti
sentuhan, proxemik, dan vokalik yang
dimana
jenis-jenis
komunikasi
ini
digunakan saat menyampaikan materi
pada mereka. Hal ini disampaikan oleh
Bapak Ahmad berikut,
“Dalam menyampaikan
materi
pembelajaran
maupun
diluar
pembelajaran,
kami
biasanya
melakukan
komunikasi
seperti
biasanya, dimana kami sering
menggunakan komunikasi verbal
maupun komunikasi nonverbal.
Dalam memberikan pengajaran
kepada
mereka,
komunikasi
nonverbal akan terjadi apabila
mereka sedang marah dan tidak mau
berbicara, sehingga dalam hal ini
kami sebagai guru tentu tidak
membiarkan
mereka
marah
sehingga kami akan melakukan
beberapa
upaya
untuk
menenangkan
hatinya
seperti
membujuk mereka dengan suara
yang jelas (vokalik), membujuk
dengan sentuhan, dan mengatur
jarak (proxemik) apabila mereka
sedang dalam keadaan marah” (Hasil
Wawancara, 22 Juli 2019).

7.

Komunikasi Nonverbal Guru terhadap
Penyandang Tunadaksa Dalam Proses
Belajar Mengajar di Sekolah
Siswa tunadaksa lebih dominan
menggunakan komunikasi verbal dalam
proses
pembelajarannya,
karena
keterbatasan fisik atau kelumpuhan organ
tubuh yang dimiliki siswa tunadaksa,
sehingga membuatnya sulit untuk
menggunakan komunikasi nonverbal.
Seperti yang dikatakan oleh Bapak Ahmad
berikut:
“Seorang anak yang mengalami
lumpuh dan tidak berfungsinya
organ tubuh bukan berarti tidak bisa
bicara sama sekali. Mereka masih
bisa berkomunikasi seperti anak
normal pada umumnya, hanya saja
mereka kebanyakan menggunakan
komunikasi verbal. Disisi lain, dalam
proses belajar mengajar juga
menggunakan komunikasi nonverbal
pada
anak-anak
penyandang
tunadaksa,
seperti
sulit
menggerakkan
mulut
untuk
berbicara sehingga seorang guru
akan menggunakan komunikasi
nonverbal
dalam
proses

8.

Penerapan Metode Pembelajaran Bagi
Siswa Tunadaksa
Dalam pengajarannya, guru biasanya
menerapkan metode ceramah dalam
mengajarkan
materi
pada
siswa
tunadaksa, yaitu metode yang dalam
pengajarannya berbentuk penuturan atau
bahan pelajaran secara lisan (Departemen
Agama RI, 2001 : 104). Hal ini sesuai
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dengan pendapat Ibu Mufitasari yang
mengatakan bahwa:
“Dari beberapa materi yang
diajarkan,
kami
biasanya
menerapkan
metode
ceramah
sebagai
pembelajaran,
karena
metode ini sangat dipercayai oleh
guru-guru siswa tunadaksa dalam
menggunakan sebagai metode
pembelajaran yang efektif, sehingga
metode ini juga mampu memberikan
pengertian dan respon dari siswa
tunadaksa” (Hasil Wawancara, 22 Juli
2019).

sedang dan berat dan jarang sekali terlihat
menggunakan komunikasi verbal maupun
nonverbal. Sedangkan yang ringan
memiliki cara berkomunikasi verbal, tetapi
kadang-kadang juga akan menggunakan
komunikasi nonverbal, hal ini seperti yang
dikatakan oleh Ibu Deputi Ramadani
bahwa:
“Anak autis sebenarnya ada tiga
tingkat
kemampuannya,
yaitu
ringan, sedang, dan berat. anak autis
yang ringan ini masih bisa
merkomunikasi dengan gurunya,
bahkan mereka hampir sama cara
komunikasinya dengan anak normal
lainnya yaitu banyak menggunakan
komunikasi verbal. Sedangkan anak
autis yang mengalami tingkatan
sedang dan berat ini akan sulit untuk
menggunakan komunikasi verbal
sehingga mereka akan menggunakan
komunikasi
nonverbal”.
(Hasil
Wawancara, 29 Juli 2019).

9.

Penggunaan Media Pembelajaran Bagi
Siswa Tunadaksa
Dalam pengajarannya, guru dalam
mengajarkan seorang anak tunadaksa
biasanya
menggunakan
media
pembelajaran yang bersifat perhatian dan
motifasi. Hal ini disampaikan oleh Ibu
Mufitasari yang mengatakan bahwa:
“Dalam
proses
pembelajaran
maupun diluar pembelajarannya,
kami biasanya memberikan media
pembelajaran
yang
bersifat
perhatian dan memberi motifasi
kepada
anak-anak,
hal
ini
dikarenakan anak tunadaksa adalah
anak yang sulit untuk menggerakkan
seluruh anggota badannya, jadi
sangat sulit untuk menerapkan
media pembelajaran seperti buku
gambar dan sejenisnya” (Hasil
Wawancara, 22 Juli 2019).

11. Penerapan Metode Pembelajaran Bagi
Siswa Autis
Dengan penuh kesabaran dan
perhatian yang sesuai dengan kebutuhan
dan kekurangan pada anak autis, maka
para guru juga memberikan metode
pembelajaran yang sesuai dengan tingkat
kemampuan yang mudah diterima oleh
anak autis itu sendiri. Hal ini seperti yang
dikatakan oleh Ibu Deputi Ramadani
mengatakan bahwa :
“Metode yang biasa digunakan
adalah
metode
penyesuaian.
Penerapan metode ini dianggap
paling efektif dalam memberikan
pelajaran pada anak autis, karena
anak autis merupakan anak yang
terhambat
pada
proses
komunikasinya. Jadi, penerapan

10. Komunikasi Nonverbal Guru Terhadap
Penyandang Autis Dalam Proses
Belajar Mengajar di Sekolah
Dalam komunikasinya, anak autis
mengalami
tingkat
kesulitan
berkomunikasi pada tingkatan yang
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metode model ini akan cocok apabila
digunakan pada mereka yang autis
ini” (Hasil Wawancara, 29 Juli 2019).

masing, dimana dalam komunikasinya
akan dibutuhkan cara-cara yang berbeda
pula. Dalam komunikasinya, mereka
akanmenerapkan metode dan media
komunikasi yang berbeda, sesuai dengan
kebutuhan dari anak tersebut. Penerapan
media maupun metode komunikasi ini
dilakukan
agar
anak
penyandang
disabilitas akan lebih mudah untuk
memahami apa yang disampaikan oleh
gurunya, sebab mereka yang mengalami
kelainan fisik maupun mental tersebut
akan sangat membutuhkan pelayanan
khusus dari seorang gurunya.
Dalam proses komunikasi nonverbal
berlangsung, peneliti melihat mereka
menggunakan beberapa jenis komunikasi
nonverbal, seperti komunikasi objek
digunakan untuk anak penyandang
tunarungu, komunikasi sentuhan untuk
anak
penyandang
tunanetra,
dan
beberapa jenis komunikasi nonverbal
lainnya. Hal ini menunjukan bahwa
komunikasi yang berlangsung sangatlah
berbeda, tergantung dari pada jenis
ketunaan, jika ketunaan berbeda maka
komunikasi yang berlangsungpun akan
berbeda pula.
Selama penelitian berlangsung,
komunikasi nonverbal banyak dilakukan
oleh guru ketimbang siswa, hal ini karena
memang
situasi
komunikasinya
berlangsung dalam proses pengajaran.
Untuk komunikasi nonverbal pada proses
pembelajarannya guru lebih aktif dan
siswa
lebih
banyak
diam
dan
mendengarkan.

12. Penggunaan Media Pembelajaran Bagi
Siswa Autis
Hampir semua pelajaran untuk
membelajarkan anak autis menggunakan
media visual (gambar), terutama dalam
mengenalkan suatu beda atau benda lain
dalam
membimbing
anak
untuk
melakukan sesuatu. Untuk itu penting
dalam membelajarkan anak autis dengan
menggunakan media visual (gambargambar), karena dengan gambar-gambar
itu anak akan lebih mudah tertarik untuk
belajar memahami segala sesuatu. Hal ini
seperti yang disampaikan oleh Ibu Deputi
Ramadani guru siswa autis yang
mengatakan bahwa :
“Dalam memberikan pembelajaran
pada anak autis, kami guru-gurunya
biasa menggunakan media gambar
untuk mengajarkan pada mereka,
karena gambar merupakan hal yang
sangat disukai oleh mereka yang
mengalami
autis
ini”
(Hasil
Wawancara, 29 Juli 2019).

KESIMPULAN
Berdasarkan hasil penelitian yang
dilakukan oleh penulis tentang komunikasi
nonverbal guru dan siswa di SLBN
Kelurahan Jatiwangi Kecamatan Asakota
Kota Bima, maka dapat ditarik
kesimpulannya bahwa : komunikasi
nonverbal yang terjadi antara guru dengan
siswa ABK memiliki perbedaan masing-

10

Firdaus; Komunikasi Nonverbal….

Jurnal Komunikasi dan Kebudayaan
ISSN.2443-3519
Volume 7 Nomor 1 Januari-Juni 2020

DAFTAR PUSTAKA
Agus M. Hardjana, 2003, Komunikasi Intrapersonal & Interpersonal, (Yogyakarta: Kansius),
Deddy Mulyana, 2005, Ilmu Komunikasi: Suatu Pengantar, Bandung, Remaja Rosdakarya.
Effendy, Onong Uchjana 2002. Ilmu Komunikasi Teori dan Praktek. Bandung : PT. Remaja
Rosdakarya.
Effendy, Onong Uchjana 2003. Ilmu, teori dan filsafat komunikasi. Bandung : Citra Aditya
Bakti
Knapp, Mark L. (2014). Nonverbal Communication In Human Interaction. Hall, Judith A.,
Horgan, Terrence G., Knapp, Mark L., Hall, Judith A., Horgan, Terrence G. (8th ed.).
Boston, MA: Wadsworth Cengage Learning.
Lexy J. Moleong. 2005. Metodologi Penelitian Kualitatif, Bandung: Remaja Rosdakarya
S. Djuarsa Sendjaja, 2004. Teori Komunikasi. Jakarta: Universitas Terbuka.
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/j.1468-2958.1978.tb00616.x#

11

