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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

 

Manusia merupakan makhluk sosial yang memiliki kebutuhan dan 

kemampuan untuk berkomunikasi dengan orang lain. Komunikasi merupakan 

proses yang sangat penting di dalam kehidupan seorang individu. Melalui 

komunikasi seseorang atau beberapa orang, kelompok, organisasi, dan masyarakat 

menciptakan, dan menggunakan informasi agar terhubung dengan lingkungan dan 

orang lain (Ruben dan Stewart, 2006). Salah satu contoh komunikasi yaitu, 

komunikasi antara orang tua dan anak. 

Komunikasi antara orang tua dan anak merupakan komunikasi yang paling 

banyak dilakukan, karena orang tua merupakan sosok terdekat bagi anak. Orang 

tua memiliki peranan pernting dalam pembentukan karakter dan kepribadian anak. 

Peranan lain yang tidak kalah pentingnya yaitu membantu anak untuk 

mengembangkan kemampuan komunikasinya. Orang tua mengajarkan seorang 

anak bagaimana cara berkomunikasi dengan orang lain baik secara verbal maupun 

non verbal. Sebagai contoh, ketika anak masih kecil biasanya saat sedang 

menyusui, memandikan, menyuapi, ataupun saat mengajak anaknya bermain ibu 

akan mengajak anaknya berbicara ataupun bercerita.  

Hal yang penting dalam komunikasi antara orang tua dan anak yaitu 

bagaimana cara orang tua dapat berkomunikasi dengan seefektif mungkin. 
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Menurut Tubss dan Moss (dalam Mulyana, 2005), komunikasi dikatakan efektif 

apabila orang berhasil menyampaikan apa yang dimaksudkannya atau komunikasi 

dinilai efektif apabila rangsangan yang disampaikan dan dimaksudkan oleh 

pengirim atau sumber, berkaitan erat dengan rangsangan yang ditangkap dan 

dipahami oleh penerima. Melalui komunikasi yang efektif orang tua mampu 

menyampaikan sesuatu kepada anak tentang apa yang dirasakan, apa yang dilihat 

dan apa yang didengar, demikian juga sebaliknya dengan anak. Namun bagi orang 

tua yang mempunyai anak tunarungu dengan keterbatasan dalam pendengaran 

komunikasi antara orang tua dan anak akan cenderung mengalami lebih banyak 

hambatan. 

Menurut Somantri (2007),  anak dikatakan tunarungu apabila ia tidak 

mampu mendengar atau kurang mampu mendengar suara. Menurut Salim (dalam 

Somantri, 2007), tunarungu adalah mengalami kehilangan kemampuan mendengar 

yang disebabkan oleh kerusakan sebagian atau seluruh alat pendengaran yang 

mengakibatkan hambatan perkembangan bahasa. Sedangkan Indriyani (2004) 

dalam penelitiannya menyimpulkan bahwa tunarungu adalah seseorang yang 

mengalami kekurangan atau kehilangan kemampuan mendengar baik sebagian 

atau seluruhnya yang diakibatkan karena tidak berfungsinya sebagian atau seluruh 

alat pendengaran, sehingga ia tidak dapat menggunakan pendengarannya dalam 

kehidupan sehari-hari yang membawa dampak terhadap kehidupannya secara 

kompleks.    

Kondisi anak tunarungu yang sulit bahkan tidak mampu untuk mendengar 

mendorong anak tunarungu untuk mengalihkan pengamatannya kepada mata. 
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Melalui mata anak tunarungu memahami bahasa lisan atau oral, selain melihat 

gerakan dan ekspresi wajah lawan bicaranya mata anak tunarungu juga digunakan 

untuk membaca gerakan bibir orang yang sedang berbicara (Indriyani, 2004). 

Namun bagi anak-anak yang menyandang tunarungu, membaca gerakan bibir dari 

lawan bicara bukanlah perkara yang mudah. Seorang anak penyandang tunarungu 

bernama Surya Sahetapy didalam website miliknya menuliskan bahwa menurut 

pendapat kaum tuli lainnya, berkomunikasi menggunakan baca bibir yang harus 

membutuhkan konsentrasi tinggi agar lebih mengerti. 

Ketidakmampuan dalam mendengar, suitnya berkomunikasi secara oral, 

serta kesulitan dalam membaca gerakan bibir dari lawan bicara menjadi beberapa 

penyebab pesan yang disampaikan atau pesan yang diterima antara orang tua dan 

anak tunarungu seringkali mengalami banyak kendala. Orang tua tidak memahami 

apa yang disampaikan anak baik melalui bahasa verbal maupun bahasa non verbal 

(bahasa isyarat), demikian juga anak tidak memahami apa yang disampaikan 

orang tua karena orangtua sendiri juga kurang memahami bagaimana cara 

mengucapkan dan mengisyaratkan kepada anak (Variani, 2011). Berkomunikasi 

menggunakan tulisan sebagai alternatif dalam berkomunikasi pun terkadang tidak 

sepenuhnya membantu orang tua, karena berdasarkan penelitian dari organisasi-

organisasi kaum tuli yang dikutip dari website suryasahetapy.com ternyata 

kemampuan membaca tunarungu masih lemah. Anak-anak tunarungu juga tidak 

mampu menulis dengan menggunakan tata bahasa baik dan benar seperti pada 

anak-anak normal pada umumnya  
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Perkembangan bahasa anak tunarungu juga cenderung jauh tertinggal 

dengan anak-anak yang memiliki pendengaran normal disebabkan perkembangan 

bahasa erat kaitannya dengan kemampuan mendengar. Karena anak tunarungu 

tidak bisa mendengar bahasa, kemampuan berbahasanya tidak akan berkembang 

bila tidak di didik atau dilatih secara khusus (Indriyani, 2004). Terhambatnya 

perkembangan bahasa dan bicara pada anak tunarungu merupakan masalah utama, 

karena perkembangan bahasa dan bicara bagi manusia mempunyai peranan yang 

sangat penting dalam melakukan komunikasi. 

Gambaran kondisi anak tunarungu yang telah dipaparkan di atas menjadi 

masalah besar yang harus dihadapi oleh orang tua. Kondisi anak tunarungu yang 

berbeda dengan anak normal juga menjadi penghambat bagi orang tua dalam 

berkomunikasi dengan anak. Berdasarkan pengalaman peneliti yang pernah 

mengajar di salah satu sekolah luar biasa (SLB) di Pekanbaru, ditemukan 

hambatan dan kesulitan yang dialami oleh orang tua  dalam berkomunikasi 

dengan anak tunarungu, khususnya anak-anak tunarungu yang masih duduk 

dibangku sekolah dasar (SD). Berdasarkan observasi yang peneliti lakukan selama 

menjadi guru di SLB melalui keluhan yang disampaikan oleh orang tua, hambatan 

yang dialami oleh orang tua yang memiliki anak tunarungu, antara lain yaitu 

orangtua mengeluh bahwa mereka seringkali tidak memahami apa yang dikatakan 

oleh anak, orang tua tidak bisa menggunakan komunikasi verbal melalui tulisan, 

karna anak belum bisa memahami makna tulisan dan kurangnya penguasaan 

kosakata, dan hambatan terbesar yaitu orang tua tidak bisa menyampaikan pesan 
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dan maksud kepada anak karena anak tidak mengerti apa yang disampaikan oleh 

orang tua.  

Hambatan pertama, yaitu orang tua yang seringkali tidak memahami 

maksud anak dapat dilihat dari contoh kasus yang peneliti temukan di lapangan. 

Ketika pihak sekolah mengadakan kegiatan tata boga dan tiap anak-anak diminta 

untuk membawa bahan-bahan masak dari rumah, maka guru kelas selalu di telpon 

oleh orang tua yang memiliki anak tunarungu untuk menanyakan kembali apa 

sebenarnya yang dikatakan oleh anak. Hal ini menunjukkan ketidak mampuan 

orang tua dalam berkomunikasi dengan anak tunarungu yang menyebabkan 

komunikasi menjadi terhambat. 

Menurut Tubss dan Moss (dalam Mulyana, 2005), komunikasi dikatakan 

efektif apabila seseorang berhasil menyampaikan apa yang dimaksudkannya atau 

komunikasi dinilai efektif apabila rangsangan yang disampaikan dan dimaksudkan 

oleh pengirim atau sumber, berkaitan erat dengan rangsangan yang ditangkap dan 

dipahami oleh penerima. Dikarenakan anak tunarungu tidak memiliki kemampuan 

yang baik dalam mendengar dan berkomunikasi secara oral, maka dalam 

menyampaikan maksud kepada orang lain anak tunarungu cenderung lebih 

memilih untuk menggunakan bahasa isyarat. Baik bahasa isyarat baku, maupun 

isyarat gerakan tangan. Bahasa isyarat yang dianggap sebagai sarana komunikasi 

yang paling mudah bagi anak-anak tunarungu.Namun bahasa isyarat bukanlah 

bahasa yang mudah dimengerti oleh orang tua.  Masih sangat  banyak orang tua 

yang memiliki anak tunarungu tidak memahami bahasa isyarat yang digunakan 

oleh anak.  
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Hambatan selanjutnya, anak-anak tunarungu yang masih berada ditingkat 

sekolah dasar masih kurang dalam penguasaan kosakata yang menyebabkan anak-

anak tunarungi usia SD belum memahami makna tulisan seperti pada anak-anak 

tunarungu yang berada ditingkat sekolah menengah pertama (SMP) dan sekolah 

menengah atas (SMA). Jensema (dalam Mohammad, 2006) mencatat bahwa anak 

tunarungu yang memasuki periode usia 10 tahun dari usia 8-10 tahun, rata-rata 

yang mengalami penambahan kosakata sebanyak pada murid-murid yang  normal 

pendengarannya antara permulaan taman kanak-kanak (TK) hingga akhir kelas II. 

Ditambah pula, kemampuan membaca anak tunarungu usia 14 tahun setingkat 

dengan anak kelas III. Berdasarkan pengamatan yang dilakukan oleh peneliti di 

salah satu SLB, peneliti menemukan bahwa dari 10 siswa tunarungu yang berada 

di tingkat sekolah dasar, hanya 1 siswa yang sudah dapat membaca secara lancar 

dan semua siswa tunarungu di tingkat sekolah dasar tersebut belum memahami 

bahasa tulisan.  

Hambatan ketiga yang menjadi hambatan terbesar bagi orang tua 

tunarungu adalah orang tua tidak bisa menyampaikan pesan dan maksud kepada 

anak karena anak tidak mengerti apa yang disampaikan oleh orang tua. 

Ketidakmampuan orang tua dalam berkomunikasi dengan anak menggunakan 

bahasa isyarat maupun melalui tulisan membuat orang tua seringkali memaksa 

anak-anaknya untuk memahami bahasa oral sedangkan anak-anak tunarungu tidak 

memiliki kemampuan yang baik dalam mendengar. Akibatnya, pesan yang ingin 

disampaikan oleh orang tua tidak tersampaikan dengan baik.   
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Hambatan komunikasi yang terjadi akibat ketidakmampuan anak dalam 

mendengar yang telah peneliti jelaskan diatas menjadi permasalahan dan 

menimbulkan stres serta perasaan marah, kecewa, terkejut, dan khawatir pada 

orang tua (Negeri, 2013). Menurut penelitian yang dilakukan oleh Dogan (2010), 

ditemukan bahwa memiliki seorang anak dengan gangguan pendengaran 

merupakan sumber stres yang kronis dan permasalahan yang terkait dengan stres 

sehingga orang tua yang memiliki anak dengan gangguan pendengaran (terutama 

ibu) memiliki tingkat level stres, depresi, dan sifat kecemasan yang lebih tinggi 

daripada orang tua dari anak dengan pendengaran normal. 

Pada orangtua yang memiliki anak tunarungu, hambatan dalam 

menjelaskan kejadian sehari-hari menuntut banyak kesabaran dan kematangan. 

Kesulitan untuk menjelaskan sesuatu yang menurut mereka penting juga 

seringkali menjadi pemicu stres. Stres yang ditimbulkan akibat kesulitan untuk 

mendiskusikan berbagai hal. (Mangunsong, 2009). Salah satu hambatan 

komunikasi yang menjadi faktor pendorong stres pada orang tua yaitu 

ketidakmampuan orang tua dalam menyampaikan pesan dan memahami pesan 

yang disampaikan oleh anak tunarungu.  

Penelitian yang dilakukan oleh Negeri (2013) menemukan bahwa kesulitan 

lain dalam berkomunikasi menyebabkan perbedaan pemahaman antara orang tua 

dan anak, ini juga merupakan kesulitan yang dialami oleh subjek yang memiliki 

anak tuna rungu, yaitu kesulitan untuk memahami keinginan anak. 

Ketidakmampuan dalam menyampaikan pikiran, perasaan, gagasan, kebutuhan 

dan kehendak pada orang lain tersebut menimbulkan dampak kebutuhan tidak 
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terpuaskan secara sempurna (Indriyani, 2004). Suatu kebutuhan yang tidak 

terpenuhi dan kebutuhan tersebut bisa saja kebutuhan fisiologis, psikologis, sosial, 

lingkungan, perkembangan, spiritual, atau kebutuhan kultural merupakan faktor-

faktor pemicu timbulnya stres (Potter dan Perry, 2005).   

Tidak terpuaskannya kebutuhan secara sempurna akibat hambatan dalam 

berkomunikasi dampaknya berpengaruh pada tingkat Stres. Berdasarkan 

penelitian yang dilakukan oleh Gunawati, Hartati dan Listira (2006), efektivitas 

komunikasi memiliki hubungan dengan tingkat stres. Semakin efektif komunikasi 

yang terjalin, maka tingkat stres semakin rendah. Penelitian ini sejalan dengan 

penelitian yang dilakukan oleh Indrawati (2007) yang menyimpulkan bahwa 

keterampilan komunikasi mempengaruhi tinggi rendahnya tingkat stres. Penelitian 

lain juga menunjukkan bahwa komunikasi dapat mempengaruhi tingkat Stres 

yaitu penelitian yang dilakukan oleh Julianti dan Yulia (2015). Hasil penelitian 

tersebut menunjukkan adanya hubungan negatif antara komunikasi dan tingkat 

stres. Artinya, semakin tinggi kemampuan individu dalam berkomunikasi, maka 

akan semakin rendah tingkat stres yang dialami.  

Berdasarkan hambatan-hambatan komunikasi pada orang tua yang 

memiliki anak tunarungu yang telah peneliti paparkan, yaitu hambatan orang tua 

dalam memahami apa yang dikatakan oleh anak, hambatan anak dalam 

memahami makna tulisan dan kurangnya penguasaan kosakata, hambatan orang 

tua dalam menyampaikan pesan dan maksud kepada anak, serta munculnya stres 

yang diakibatkan dari hambatan-hambatan komunikasi, maka peneliti tertarik 

untuk meneliti dan mengkaji lebih lanjut dengan melakukan penelitian yang 
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berjudul “Hubungan Antara Hambatan Komunikasi dengan Stres Pada Orang 

Tua yang Memiliki Anak Tunarungu”. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka yang menjadi 

permasalahan dalam penelitian ini adalah : Adakah hubungan antara hambatan 

komunikasi dengan stres pada orang tua yang memiliki anak tunarungu? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan yang akan dicapai pada penelitian ini adalah : Untuk mengetahui 

apakah ada hubungan antara hambatan komunikasi dengan stres pada orang tua 

yang memiliki anak tunarungu? 

 

D. Keaslian Penelitian 

Penelitian yang terkait dengan kemampuan komunikasi dan stres pada 

orang tua yang memiliki anak tunarungu sebenarnya telah dilakukan oleh 

beberapa peneliti terdahulu meskipun dengan subjek dan variabel yang secara 

substansi berbeda. Variabel bebas penelitian ini adalah kemampuan komunikasi, 

sedangkan variabel terikatnya yaitu tingkat stres. 

1. Penelitian yang dilakukan oleh Variani (2011) dengan judul Pelatihan Sistim 

Isyarat Bahasa Indonesia (Sibi) Terhadap Peningkatan Kemampuan 

Komunikasi Orang Tua Dengan Anak Tunarungu Di SDLB A–B Yptb Malang. 

Populasi penelitian ini  terdiri dari orang tua siswa kelas I sampai kelas VI di 
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SDLB A-B YPTB Malang. Dengan tekhnik purposive sampling diperoleh 

sebanyak 6 orang tua (ibu yang memiliki anak tunarungu) sebagai subjek 

penelitian. Jenis penelitian ini adalah eksperimen. Hasil penelitian ini 

menunjukkan bahwa pelatihan Sistim Isyarat Bahasa Indonesia (SIBI) 

memberikan pengaruh terhadap kemampuan komunikasi orang tua dengan 

anak tunarungu di SDLB A-B YPTB Malang. Perbedaan penelitian ini dengan 

penelitian yang peneliti lakukan adalah Metode penelitian, variabel penelitian, 

dan subjek penelitian. Penelitian ini terfokus pada peningkatan komunikasi 

orang tua dan anak tunarungu melalui pelatihan bahasa isyarat, sedangkan 

penelitian yang peneliti lakukan terfokus pada hubungan antara hambatan 

komunikasi dan stres pada orang tua. Persamaan penelitian ini dengan 

penelitian yang peneliti lakukan adalah sama-sama membahas, mengkaji, dan 

menggambarkan tentang komunikasi yang terjadi antara orang tua dengan 

anak tunarungu.  

2. Penelitian yang dilakukan oleh Dogan (2010) dengan judul Perbandingan 

Orangtua dari anak dengan Gangguan Pendengaran dan tanpa Gangguan 

Pendengaran dalam Hal gejala Stres, Depresi, dan Kecemasan. Penelitian ini 

bertujuan untuk membandingkan gejala stres, depresi, dan kecemasan 

sebanyak 230 orang tua yang memiliki anak dengan gangguan pendengaran 

dan 230 orang tua yang memiliki anak tanpa gangguan pendengaran. Hasil 

penelitian ini menunjukkan bahwa  memiliki seorang anak dengan gangguan 

pendengaran merupakan sumber stres yang kronis dan permasalahan yang 

terkait dengan stres sehingga orang tua yang memiliki anak dengan gangguan 
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pendengaran (terutama ibu) memiliki tingkat level stres, depresi, dan sifat 

kecemasan yang lebih tinggi daripada orang tua dari anak dengan pendengaran 

normal. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang peneliti lakukan 

adalah Metode penelitian, variabel penelitian, dan subjek penelitian. Penelitian 

ini terfokus pada perbedaan tingkat stres pada orang tua yang memiliki anak 

tunarungu dan orang tua yang memiliki anak dengan pendengaran normal, 

sedangkan penelitian yang peneliti lakukan terfokus pada hubungan antara 

hambatan komunikasi dan stres pada orang tua. Persamaan penelitian ini 

dengan penelitian yang peneliti lakukan adalah sama-sama membahas dan 

mengkaji tentang stres yang terjadi pada orang tua yang memiliki anak 

tunarungu. 

3. Penelitian yang dilakukan oleh Putry (2013) dengan judul Aktivitas 

Komunikasi Orang Tua dengan Anak Tunarungu. Penelitian ini menggunakan 

metode penelitian kualitatif dengan studi kasus yang bertujuan untuk 

menggambarkan aktivitas komunikasi verbal dan non verbal yang dialami 

orang tua dengan anak tunarungu di SLB Negeri 017700 Kisaran. Hasil 

penelitian ini menemukan bahwa komunikasi orang tua dengan anak 

tunarungu masih terbatas pada aktivitas sehari-hari. Komunikasi verbal 

melalui tulisan tidak dapat dilakukan karena anak tunarungu belum ada yang 

memahami makna tulisan. Pesan verbal lisan masih memerlukan bantuan 

isyarat nonverbal berupa gerakan tangan. Komunikasi nonverbal berperan 

penting dalam aktivitas komunikasi orang tua. Dalam penelitian ini jenis 

gerakan tubuh yang paling banyak digunakan adalah illustrator, dan emblems 
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dengan gerakan tangan dan gerakan wajah. Isyarat spasial (jarak intim dan 

jarak pribadi) selalu dipakai karena keharusan menyentuh anak sebelum 

memulai komunikasi. Isyarat vokal hanya dipakai oleh beberapa orang tua 

saja, karena anak mampu mendengar suara dalam frekuensi tertentu. 

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang peneliti lakukan adalah 

Metode penelitian, variabel penelitian, dan subjek penelitian. Penelitian ini 

terfokus pada aktivitas komunikasi orang tua dan anak tunarungu yang terjadi 

sehari-hari, sedangkan penelitian yang peneliti lakukan terfokus pada 

hubungan antara hambatan komunikasi dan stres pada orang tua. Persamaan 

penelitian ini dengan penelitian yang peneliti lakukan adalah sama-sama 

membahas, mengkaji, dan menggambarkan tentang komunikasi yang terjadi 

antara orang tua dengan anak tunarungu. 

4. Penelitian Syatriani (2011) dengan judul Hubungan antara Kemampuan 

Komunikasi dengan Kemandirian pada Anak Tunarungu. Subjek dalam 

penelitian ini adalah 35 remaja tunarungu yang bersekolah di SMPLB bagian 

B Cijantung, Jakarta Timur. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tidak ada 

hubungan antara kemampuan komunikasi dengan kemandirian. Perbedaan 

penelitian ini dengan penelitian yang peneliti lakukan adalah Variabel 

penelitian dan subjek penelitian. Penelitian ini terfokus pada hubungan antara 

kemampuan komunikasi dengan kemandirian anak tunarungu, sunjek pada 

penelitian ini yaitu anak-anak tunarungu sedangkan penelitian yang peneliti 

lakukan terfokus pada hubungan antara hambatan komunikasi dan stres pada 

orang tua, serta subjek penelitian yang peneliti lakukan adalah orang tua yang 
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memiliki anak tunarungu. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang 

peneliti lakukan adalah sama-sama membahas, mengkaji, dan menggambarkan 

tentang komunikasi yang terjadi antara orang tua dengan anak tunarungu. 

5. Penelitian Sinaga (2015) dengan judul Pola Komunikasi Orang Tua 

Tunarungu dengan Anaknya yang Memiliki Pendengaran Normal. Penelitian 

ini dilakukan menggunakan penelitian kualitatif dengan metode deskriptif. 

Hasil temuan pada penelitian ini menunjukkan subjek menggunakan 

komunikasi total dalam berkomunikasi sehari-hari dan masih sering terjadi 

kesalahpahaman dalam memahami pesan dan ketidak jelasan dalam 

menyampaikan pesan antara orang tua dan anak. Perbedaan penelitian ini 

dengan penelitian yang peneliti lakukan adalah Metode penelitian, variabel 

penelitian, dan subjek penelitian. Subjek penelitian ini yaitu orang tua 

tunarungu yang memiliki anak dengan pendengaran normal. Penelitian ini 

terfokus pada pola komunikasi orang tua tunarungu dengan anaknya yang 

memiliki pendengaran normal, sedangkan penelitian yang peneliti lakukan 

terfokus pada hubungan antara hambatan komunikasi dan stres pada orang tua, 

serta subjek penelitian yang peneliti teliti adalah orang tua dengan 

pendengaran normal yang memiliki anak tunarungu. Persamaan penelitian ini 

dengan penelitian yang peneliti lakukan adalah sama-sama membahas, 

mengkaji, dan menggambarkan tentang komunikasi yang terjadi antara orang 

tua dengan anak tunarungu. 

6. Penelitian yang dilakukan oleh Manhas dan Gupta (2016) dengan judul 

Analisis literatur stres pada orangtua dalam keluarga anak dengan gangguan 
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pendengaran. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa orang tua yang 

memiliki anak disabilitas mengalami tingkat stres lebih tinggi dibandingkan 

orang tua yang memiliki anak normal. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa 

ibu mengalami stres yang lebih tinggi dan stres pada ibu lebih dalam 

dibandingkan yang dialami oleh ayah. Orang tua dari anak-anak berkebutuhan 

khusus menghadapi masalah psikologis lebih banyak dibandingkan orang tua 

yang memiliki anak-anak normal. Ibu mengalami masalah psikologis lebih 

daripada ayah. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang peneliti 

lakukan adalah Metode penelitian dan variabel penelitian. Penelitian ini 

menggunakan metode penelitian analisa literatur yang berkaitan dengan 

perbedaan stres pada orang tua yang memiliki anak tunarungu dengan orang 

tua yang memiliki anak dengan pendengaran normal, sedangkan penelitian 

yang peneliti lakukan menggunakan metode penelitian kuantitatif yang 

bertujuan untuk melihat hubungan antara hambatan komunikasi dan stres pada 

orang tua yang memiliki anak tunarungu. Persamaan penelitian ini dengan 

penelitian yang peneliti lakukan adalah sama-sama membahas dan mengkaji 

tentang stres yang terjadi antara orang tua dengan anak tunarungu. 

7. Penelitian yang dilakukan oleh Indriyani (2004) yang berjudul Pengasuhan 

Orang Tua Terhadap Anak Tunarungu (Studi Kasus di SLB Nurasih Ciputat). 

Subjek dalam penelitian ini adalah  anak penyandang tunarungu dan orang tua 

yang tidak bekerja (ibu rumah tangga) dengan menggunakan penelitian 

kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengasuhan orang tua 

terhadap anak tunarungu sangat dibutuhkan dalam setiap aspek kehidupan 
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baik secara fisik, psikis, maupun sosial. Jika pengasuhan orang tua terhadap 

anak tunarungu dilakukan secara maksimal, maka perkembangan dan 

pertumbuhan pada anak akan mengalami kemajuan sesuai dengan kemampuan 

anak. Jika pengasuhan orang tua terhadap anak tunarungu dilakukan secara 

kurang maksimal, maka perkembangan dan pertumbuhan pada anak menjadi 

terhambat/terlambat. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang peneliti 

lakukan adalah Metode penelitian, variabel penelitian, dan subjek penelitian. 

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dalam meneliti 

tentang pengasuhan orang tua terhadap anak tunarungu, sedangkan penelitian 

yang peneliti lakukan menggunakan metode penelitian kuantitatif yang 

bertujuan untuk meneliti hubungan antara hambatan komunikasi dan stres 

pada orang tua. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang peneliti 

lakukan adalah sama-sama membahas, mengkaji, dan menggambarkan 

bagaimana kondisi orang tua dan anak tunarungu dalam kehidupan sehari-hari, 

baik dalam bentuk pengasuhan maupun komunikasi yang terjalin.  

8. Penelitian yang dilakukan oleh Juliana (2017) dengan judul Pola Asuh 

Orangtua pada Anak di Tanjung Pinang. Penelitian ini menggunakan metode 

penelitian kualitatif dengan tujuan untuk mengetahui dan mendapatkan 

gambaran yang jelas mengenai pola asuh orang tua tunarungu pada anak. 

Berdasarkan analisa data yang dilakukan, didapatkan kesimpulan bahwa di 

awal menjalin komunikasi dengan anak, orang tua tunarungu mendapat 

kesulitan dalam berbahasa kepada anak. Dengan keterbatasan yang dimiliki, 

orang tua tunarungu tetap mengupayakan menjalin komunikasi yang baik 
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dengan naak seperti menggunakan bahasa tubuh maupun tindakan. Menjaga 

kedekatan dengan anak, menciptakan kehangatan, selalu ada untuk anak ketika 

anak mengalami masalah dalam hidupnya dan menghargai pendapat anak 

merupakan cara yang dilakukan orang tua tunarungu dalam mengasuh dan 

mendidik anak. Dengan demikian, bentuk sikap dan tindakan orang tua 

tunarungu dalam mengasuh anak dapat terjalin dengan baik. Perbedaan 

penelitian ini dengan penelitian yang peneliti lakukan adalah Metode 

penelitian, variabel penelitian, dan subjek penelitian. Penelitian ini 

menggunakan metode penelitian kualitatif dalam meneliti tentang pola asuh 

orang tua terhadap anak tunarungu, sedangkan penelitian yang peneliti 

lakukan menggunakan metode penelitian kuantitatif yang bertujuan untuk 

meneliti hubungan antara hambatan komunikasi dan stres pada orang tua. 

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang peneliti lakukan adalah sama-

sama membahas dan menggambarkan bahwa dalam kehidupan sehari-hari 

sering ditemukannya hambatan komunikasi yang terjadi pada orang tua 

dengan anak tunarungu. 

9. Penelitian yang dilakukan oleh Quittner, dkk yang berjudul Stres Pengasuhan 

Antara Orang Tua dari anak tunarungu dan anak yang mendengar : 

Gabungan keterlambatan berbahasa dan masalah perilaku. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa orang tua yang memiliki anak tunarungu mengalami stres 

pengasuhan yang lebih spesifik daripada orang tua yang memiliki anak yang 

mendengar. Masalah perilaku juga lebih tinggi di kelompok anak tunarungu. 

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang peneliti lakukan adalah 
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Metode penelitian, variabel penelitian, dan subjek penelitian. Penelitian ini 

bertujuan untuk menggambarkan perbedaan antara stres pengasuhan orang tua 

dari anak tunarungu dan orang tua dari anak yang mendengar, sedangkan 

penelitian yang peneliti lakukan bertujuan untuk meneliti hubungan antara 

hambatan komunikasi dan stres pada orang tua yang memiliki anak tunarungu. 

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang peneliti lakukan adalah sama-

sama membahas dan mengkaji tentang stres yang terjadi pada orang tua yang 

memiliki anak tunarungu. 

10. Penelitian yang dilakukan oleh Negeri (2013) dengan judul Subjective Well 

Being pada Ibu yang Memiliki Anak Tuna Rungu.  Penelitian ini dilakukan 

kepada ibu yang memiliki anak tuna rungu. Subjek penelitian berjumlah 80 

orang. Pengambilan data dilakukan di SLB- B Karya Mulia Surabaya. 

Penelitian ini bersifat deskriptif dan menggunakan teknik pengambilan data 

quota sampling dan purposive sampling. Bertujuan untuk mengidentifikasi 

karakteristik subjective well being, memetakan karakteristik subjective well 

being, dan mengklasifikasikan subjective well being pada ibu yang memiliki 

anaktuna rungu. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

teknik analisis cluster. Hasil penelitian menunjukan terdapat tiga kelompok 

subjek yang disesuaikan dengan komponen dalam subjective well being. 

Ketiga kelompok tersebut adalah kelompok well being, kelompok affect, dan 

kelompok fluktuatif. Perbedaan subjective well being pada masing-masing 

kelompok dapat dilihat berdasarkan tiga komponen subjective well being, 

yaitu positive affect, negative affect, dan life satisfaction pada masing-masing 
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kelompok. Perbedaan kelompok cluster didasarkan pada komponen subjective 

well being yang dominan pada kelompok tersebut. Perbedaan penelitian ini 

dengan penelitian yang peneliti lakukan adalah Metode penelitian, variabel 

penelitian, dan subjek penelitian. Penelitian ini terfokus pada subjective well 

being pada ibu yang memiliki anak tuna rungu, sedangkan penelitian yang 

peneliti lakukan terfokus pada hubungan antara hambatan komunikasi dan 

stres pada orang tua. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang peneliti 

lakukan adalah sama-sama membahas, mengkaji, dan menggambarkan tentang 

dinamika psikologis orang tua yang memiliki anak tunarungu. 

 Berdasarkan penelitian-penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, maka 

peneliti ingin meneliti dengan tema yang sama namun dengan penggabungan 

variabel yang berbeda, yaitu pada hambatan komunikasi sebagai variabel (X) dan 

stres sebagai variabel (Y) pada orang tua yang memiliki anak tunarungu. 

Perbedaan lainnya juga didukung dengan perbedaan metode penelitian, subjek 

penelitian, tempat penelitian, waktu penelitian yang akan dilaksanakandan dan 

penelitian ini juga belum pernah dilakukan sebelumnya di Fakultas Psikologi Uin 

Suska Riau. 

 

E. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

Dalam penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan bagi 

perkembangan ilmu–ilmu psikologi, khususnya psikologi klinis dan psikologi 

keluarga serta dapat digunakan sebagai bahan referensi bagi penelitian-
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penelitian selanjutnya yang berkenaan dengan hubungan antara hambatan 

komunikasi dengan Stres pada orang tua yang memiliki anak tunarungu. 

 

2. Manfaat Praktis 

1. Bagi subjek, penelitian ini diharapkan dapat memberi informasi tentang 

hubungan antara kemampuan komunikasi dengan stres pada orang tua 

yang memiliki anak tunarungu. 

2. Bagi pihak sekolah luar biasa (SLB), hasil dari penelitian ini dapat 

dijadikan sebagai tambahan ilmu pengetahuan bagi para pengajar 

mengenai hubungan antara hambatan komunikasi dengan stres pada orang 

tua yang memiliki anak tunarungu, sehingga dapat membantu orang tua 

dalam meningkatkan kemampuan komunikasi dengan anak. 

3. Bagi peneliti lain, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

informasi yang bermanfaat mengenai hubungan antara hambatan 

komunikasi dengan stres pada orang tua yang memiliki anak tunarungu 

dan sebagai masukan untuk melakukan penelitian lebih lanjut. 


