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ABSTRAK 

Penelitian kualitatif deskriptif ini berfokus pada strategi komunikasi keluarga 

yang dilakukan oleh significant others dalam membentuk konsep diri remaja 

tunarungu yang berada dalam pengasuhannya. Peneliti tertarik memilih focus 

tersebut karena tekanan di masa remaja dan penilaian orang lain terkait 

ketunarunguan dapat mempengaruhi pembentukan konsep diri remaja 

tunaungu. Keluarga sebagai significant others berperan dalam membentuk 

konsep diri remaja tunarungu menggunakan cinta dan penerimaan yang 

diberikan melalui keluarga. Dengan demikian, peneliti menggunakan dimensi 

communication pada circumplex model milik Olson yang meliputi active 

listening, empathy, respect and regards, serta self-disclosure. Selain itu, 

peneliti juga menjelaskan penerimaan, ekspektasi, dukungan, arahan, serta 

kedekatan oleh keluarga yang mempengaruhi penerapan strategi komunikasi 

tersebut. Wawancara mendalam digunakan untuk menggambarkan strategi 

komunikasi keluarga yang digunakan oleh 3 keluarga yang mengasuh remaja 

tunarungu. Kemudian, hasil temuan wawancara mendalam dipaparkan . Hasil 

penelitian menunjukkan keluarga tidak semua menggunakan keempat strategi 

komunikasi keluarga. Active listening dapat diawali oleh self-disclosure salah 

satu pihak yang kemudian dapat menciptakan kedekatan. Kalimat arahan 

diberikan sebagai umpan balik ketika melakukan active listening. Sementara, 

Empathy serta respect and regards ditunjukkan ketika anggota keluarga 

berupaya memperhatikan ungkapan perasaan remaja tunarungu. 

Kata kunci: Significant others, remaja tunarungu, strategi, komunikasi 

keluarga, konsep diri, penerimaan 

PENDAHULUAN 

Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan strategi komunikasi 

keluarga yang dilakukan significant others dalam membentuk konsep diri 

pada remaja tunarungu yang berada dalam pengasuhannya. Masa remaja 

adalah masa saat seseorang mengalami banyak perubahan, baik itu secara 

fisik atau psikis. Secara umum, perubahan yang dialami remaja menimbulkan 

berbagai permasalahan seperti tidak percaya diri terhadap perubahan pada 

tubuhnya, gagal memenuhi ekspektasi orang tua serta lingkungannya. 
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Apalagi remaja tunarungu yang mengalami gangguan kemampuan 

mendengar baik sebagian maupun menyeluruh. (Somad dan Herawati, 1996). 

Gangguan ini mempengaruhi pemahaman mereka terhadap kosakata dan 

bahasa menjadi sangat terbatas. Sebagai hasilnya remaja tunarungu kerap 

megalami kesulitan dalam mengungkapkan pikirannya melalui ucapan. 

Dalam mengungkapkan pikirannya, tunarungu menggunakan bahasa isyarat 

yang masih belum banyak dikuasai masyarakat. Sehingga, hal ini menjadi 

perbedaan mencolok yang dapat memunculkan stigma (Goffman dalam 

Dulisanti, 2015:53). Stigmatisasi menjadi pembahasan dalam penelitian 

Dulisanti yang diselenggarakan di SMKN 2 Malang yang menggabungkan 

siswa yang bisa mendengar dan siswa tunarungu. Hasil penelitiannya 

menunjukkan stigmatisasi terhadap siswa tunarungu yang dianggap tidak 

mudah bergaul dan berintelejensi rendah. Stigma pertama terjadi karena 

adanya perbedaan bahasa di antara siswa dengar dan siswa tunarungu. 

Sementara stigma kedua dikarenakan siswa tunarungu di SMKN 2 Malang 

lebih menyukai pelajaran komputer dibanding pelajaran lainnya (2015:57).  

Di samping stigmatisasi, remaja tunarungu juga rawan terhadap 

penolakan yang berujung bullying. Seperti yang dialami Putri Sampaguita 

Santoso atau Thie, tunarungu pendiri yayasan bina kerja bagi masyarakat 

disabilitas Sampaguita. Thie yang kini berumur 26 tahun, mengaku bahwa ia 

pernah diejek teman SMP karena suara yang keluar dari mulutnya sengau dan 

terbata-bata. Penolakan tidak hanya datang dari teman sekolahnya, namun 

juga dari gurunya. Gurunya menolak Thie ketika ia ingin bergabung dengan 

tim ekstrakulikuler menari dan Thie selalu dimarahi karena sering terpergoki 

melirik catatan teman. Padahal dirinya terpaksa melakukannya, karena tidak 

mugkin melalukan membaca gerak bibir gurunya yang berbicara terlalu cepat 

(Wanita Indonesia, 2016). 

 Perlakuan-perlakuan tersebut membuat Thie merasa putus asa dan 

tidak berharga hingga ia memutuskan untuk bunuh diri. Penolakan dari 

lingkungan dapat mempengaruhi pandangan remaja tunarungu tentang diri 

mereka atau biasa disebut sebagai konsep diri (Brooks dalam Rakhmat, 

2001). Dalam pembentukannya, konsep diri dapat bertumbuh kea rah negatif 



atau positif. Pembentukannya diambil dari penilaian orang lain sebagai 

umpan balik dari interaksi, kemudian seorang individu akan melihat diri 

sebagai obyek berdasarkan umpan balik tersebut (Cooley dalam Burns, 

1973). Apabila umpan balik yang diterima adalah penolakan seperti yang 

dialami Thie, maka konsep diri penyandang tunarungu akan rentan 

bertumbuh ke arah negatif. 

Agar tidak terjadi seperti itu, maka dibutuhkan significant others yang 

mampu mempengaruhi pikiran, perasaan dan perilaku, serta sanggup 

memberikan arahan dalam bertindak dan membentuk ikatan emosional 

(Rakhmat, 2001:103). Menurut Woelfel dan Haller (dalam Ndraha & Rejeki, 

2015), individu yang tergolong dalam kelompok ini adalah orang tua dan 

saudara. Dalam kasus Putri Sampaguita, ia punya seorang ibu yang menerima 

kondisinya sebagai tunarungu. Orang tua dan saudara merupakan individu 

yang tergabung dalam unit sosial bernama keluarga yang memiliki 

keterikatan secara biologis atau hukum (adopsi). Selain itu, seseorang 

tergolong sebagai keluarga ketika mereka melaksanakan fungsi sosial 

keluarga (Fitzpatrick dan Caughlin dalam Poire, 2006:8). Keluarga memiliki 

tujuan yakni melaksanakan fungsi nurturance yang meliputi pemberian 

dukungan emosional, seperti rasa cinta, kasih sayang, kekeluargaan dan 

penerimaan. (Segrin dan Flora, 2005:9). Dalam penelitian ini secara khusus 

akan membahas tentang penerimaan dan turunannya sebagai dukungan 

emosional yang merupakan tujuan anggota keluarga sebagai significant 

others yang dapat diberikan melalui strategi komunikasi keluarga. 

 Menurut West dan Turner, seorang individu secara khusus mencari 

significant others untuk mendapatkan rasa penerimaan sosial serta rasa 

mengenai diri (2008:197). Penerimaan didefinisikan sebagai perilaku orang 

tua, atau dalam hal ini adalah angota keluarga, kepada anaknya yang 

dimanifestasikan dalam bentuk kasih sayang, kelekatan, kepedulian, 

dukungan dan pengasuhan (Hurlock dalam Transiana, 2015). Penerimaan 

mempengaruhi pembentukan konsep diri atau penilaian diri seseorang 

terhadap dirinya. Harry Stack Sullivan berpendapat (dalam Rakhmat, 2001) 

bahwa apabila kita diterima orang lain, dihormati dan disenangi karena 



keadaan kita sendiri, kita akan cenderung bersikap menghormati dan 

menerima diri kita sendiri. Menurut pandangan Bettelheim, seorang 

pemerhati autis dan kepala sekolah Orthogenic di Chicago, penerimaan, 

pemberian banyak cinta, dan perhatian serta memberikan penghargaan dapat 

meringankan penderitaan anak-anak berkebutuhan khusus (dalam Nida, 

2014). Untuk melihat penerimaan anggota keluarga, dapat dilihat melalui 

ekspektasi atau tujuan perkembangan anak yang dikehendaki oleh orang tua 

(National Academics of Sciences, Engineering, and Medicine, 2016). Orang 

tua sebagai significant others yang meneirma kondisi remaja tunarungu 

memiliki ekspektasi yang tidak berlebihan (Hurlock dalam Transiana, 2015). 

Karena apabila berlebihan dan tidak sesuai dengan keinginan serta 

kemampuan remaja tunarungu, nantinya akan menghasilkan rasa gagal di 

dalam benak mereka yang kemudian membentuk konsep diri negatif. Untuk 

mewujudkan ekspektasi yang menyokong pembentukan konsep diri, maka 

significant others memberikan dukungan dan arahan. Dukungan dapat 

dibeirkan dalam 4 bentuk. Menurut Cutrona Russel dan Uchio (2004) dalam 

Sarafino (2011) terdapat 4 bentuk dukungan yaitu emotional, esteem, 

tangible/instrumental, dan Informational support.  

Kebutuhan khusus yang dimiliki remaja tunarungu, membuat 

significant others memberikan penerimaan, ekspektasi, dukungan, arahan dan 

kedekatan melalui strategi komunikasi yang disesuaikan dengan kondisi 

remaja tunarungu. Penelitian ini menggunakan active listening, empathy, 

respect and regards dan self-dislclosure yang termasuk dalam dimensi 

komunikasi dalam circumplex model of marital and family systems milik D.H. 

Olson (2000). 

Active listening adalah proses mengungkapkan kembali pemahaman 

komunikan terhadap pesan yang disampaikan oleh komunikator (Devito, 

2012) Umpan balik menjadi fokus strategi ini. Active listening meliputi 

menahan diri untuk tidak menginterupsi, memperhatikan, menunda penilaian, 

mengorganisisr informasi yang didapatkan dari pembicaraan dan 

menunjukkan ketertarikan pada topik pembicaraan (Jahromi, Tabatabaee, 

Rajabi dalam Electronic Physician, 2016). Strategi komunikasi keluarga ini 



dapat memberikan rasa penerimaan, sebab sebelum memberikan umpan 

balik, anggota keluarga harus memahami remaja tunarungu tanpa buru-buru 

menilai. Umpan balik diungkapkan saat obrolan berlangsung atau setelahnya. 

Dapat diutarakan secara verbal seperti “Oh begitu.”, “Kenapa?” dan bisa 

diutarakan secara nonverbal dengan gestur seperti anggukan kepala. Umpan 

balik tersebut dapat menyampaikan perasaan dan pikiran komunikan terhadap 

pesan yang dikirim oleh lawan bicara. Dengan demikian, lawan bicara tahu 

bahwa perasaannya diketahui dan diterima oleh kita yang telah meneirma 

pesan. 

Empathy adalah “feeling what another person feels from that person’s 

point of view without losing your own identity.” (Devito,2012: 82). Strategi 

ini membuat kita dapat mengalami apa yang di dialami oleh orang lain dengan 

memahami mereka secara emosional. Empati dapat diekspresikan dengan 

melakukan parafrase komentar orang lain, menunjukkan bahwa kita paham 

perkataan orang tersebut, kemudian mengekspresikan pemahaman kita 

terhadap perasaan yang dirasakan orang lain. Empati yang melibatkan 

pemahaman atas perasaan orang lain dapat digunakan ketika melakukan 

active listening. Lebih tepatnya sebelum menyatakan umpan balik, seorang 

mendengarkan untuk memahami agar dapat memberi umpan balik yang 

sesuai. 

Respect and regards meliputi affective aspects of communication 

(2000:150) sepert merespon menggunakan perasaan, menunjukkan kasih 

sayang dan kelembutan (Eipstein, 1983:173). Di samping itu, penelitian ini 

juga menggunakan definisi respect eniklopedia filosofi Universitas Stanford 

yang mengatakan bahwa elemen dasar respect adalah attention (perhatian) 

(https://plato.stanford.edu, diakses pada  14 Oktober 2018). Kasih sayang dan 

perhatian mencerminkan aspek penerimaan yang juga menjadi bagian dari 

fungsi nurturance yang dapat membentuk konsep diri remaja tunarungu. 

Self-disclosure adalah pengungkapan informasi diri yang 

disembunyikan oleh orang lain (Devito, 2011).  Strategi ini dapat 
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mengembangkan hubungan menjadi intim dan dapat membentuk konsep diri 

remaja (Kail dan Nelson, 1991).  

Keempat hal di atas diterapkan sebagai strategi atau alat untuk 

mencapai tujuan (Rangkuti, 1997). Dalam hal ini, tujuan yang berusaha 

dicapai adalah penerapan fungsi nurturance yang meliputi pemberian 

dukungan emosional seperti penerimaan, pemberian rasa cinta dan kasih 

sayang untuk membentuk konsep diri remaja tunarungu. 

Untuk mengetahui dan menggambarkan strategi komunikasi keluarga 

tersebut, penelitian dilakukan dengan metode deskriptif kualitatif. Penggalian 

data dilakukan dengan in-depth interview yang dilakukan kepada tiga anggota 

keluarga yang mempengaruhi pikiran, perasaan dan perilaku, dan dapat 

memberikan arahan dalam bertindak, membentuk pikiran dan mampu 

membentuk ikatan emosional serta memiliki ikatan biologi, hukum atau 

psychosocial task dengan remaja tunarungu yang berada dalam 

pengasuhannya. Serta, tiga orang informan tambahan dari remaja tunarungu 

temporer usia 15-18 tahun yang diasuh oleh tiga keluarga tersebut. Hal ini 

merupakan bagian dari triangulasi data. 

Tabel 1. Profil Informan 

PEMBAHASAN 

Telah disebutkan sebelumnya bahwa penerimaan sebagai latar 

belakang serta bagian dari fungsi nurturance yang dijalankan significant 

others ambil andil dalam pembentukan konsep diri remaja tunarungu. 

Penerimaan tercermin pula pada ekspektasi, dukungan, arahan serta 

kedekatan oleh mereka. Maka, peneliti merasa perlu membahas hal tersebut. 



Penerimaan, ekspektasi, dukungan, arahan, dan kedekatan diberikan melalui 

active listening, empathy, respect and regards serta self-disclosure yang 

merupakan bagian dari Circumplex Model of Marital and Family Systems 

yang diposisikan sebagai strategi atau alat untuk mencapai tujuan di mana 

tujuan yang berusaha dicapai adalah implementasi fungsi nurturance yang 

dimiliki anggota keluarga sebagai significant others yang dapat membentuk 

konsep diri remaja tunarungu.  

Penerimaan, Ekspektasi, Dukungan, Arahan dan Kedekatan oleh 

Significant others 

Keluarga pertama yang akan dibahas adalah keluarga yang mengasuh 

Riska. Y memiliki penerimaan yang baik atas kondisi Riska. Hal ini dapat 

dilihat dari ekspektasi, arahan, dukungan serta kedekatan yang ia kerahkan 

untuknya. Penerimaan Y tampak pada ekspektasinya yang tidak berlebihan 

dan sesuai dengan keinginan Riska. Y berharap remaja tunarungu yang 

diasuhnya memiliki kemampuan yang bisa memberikannya peluang kerja, 

seperti menjahit dan merias. Harapan ini sesuai dengan kemauan Riska. 

Maka, tidak kesenjangan yang dapat emnimbulkan rasa kekecewaan dan 

kegagalan yang dapat membentuk konsep diri negatif. Penerimaan Y pun 

tercermin pada dukungan yang ia berikan. Y memberikan dukungan 

emosional, informasional dan instrumental. Y menjalin hubungan dekat 

kepada Riska dengan menjadi teman bicara serta membayar sekolah dan 

membelikan keperluan Riska. Sementara nenek Riska, NR belum bisa 

menerima kondisi Riska, meskipun secara verbal ia menyatakan meneirma 

cucunya. Hal ini tercermin pada ekspektasi berlebihan yang ia punya untuk 

Riska. NR berharap dengan disekolahkan di SLB, Riska bisa berbicara. 

Padahal, hal tersebut mustahil. Ekspektasi NR tersebut tidak mencerminkan 

aspek penerimaan yang disebutkan Hurlock dalam Transiana (2015:37) yakni 

“Tidak menuntut berlebihan dengan dapat menerima keadaan anak dan tidak 

memaksakan keinginannya agar anak menjadi seperti keinginan orang tua.” 

Apabila ekspektasi tersebut tidak dapat dicapai oleh remaja tunarungu dapat 

menimbulkan rasa kekecewaan dan kegagalan, maka dapat membentuk 

konsep diri negatif.  Ekspektasi NR menyebabkan dukungan dan arahannya 

tidak membantu Riska untuk memiliki konsep diri yang dapat menyokong 



masa depannya. NR tidak memberikan dukungan emosional, melainkan 

hanya memberikan dukungan instrumental berupa uang saja. Arahan yang ia 

berikan seputar ibadah. Sementara, NR tidak begitu dekat dekat dengan 

Riska. Ia mengaku hanya berkomunikasi seperlunya saja, apalagi 

mengungkapkan tentang dirinya yang tidak pernah ia ungkapkan. 

Kemudian TT dan IK sebagai anggota keluarga yang mengasuh Ian. 

Keduanya adalah om dan tante dari sisi ibu kandung Ian. TT dan IK diberi 

amanah untuk mengasuh Ian setelah kedua orang tua kandungnya meninggal. 

TT dan IK tidak menerima kondisi Ian apa adanya. Terdapat kesenjangan 

ekspektasi milik IK dan Ian. IK sebagai tante ingin Ian menjadi penjaga toko 

kelontong yang diimpikan oleh IK. Harapan tersebut tidak disamakan dengan 

kemampuan dan keinginan keponakannya. Ian tidak mau menjadi penjaga 

toko kelontong karena dirinya merasa tidak mampu. Harapan yang tidak 

selaras ini membuat Ian bingung dalam menentukan masa depan. Remaja 

tersebut mengaku belum bisa menentukan cita-cita, lain halnya dengan Riska 

yang sudah punya cita-cita ingin melanjutkan kuliah untuk mempelajari tata 

rias atau tata busana. IK memberi dukungan berupa informasi mengenai 

kemandirian dan keberanian bersosialisasi. Ia memberikan arahan untuk 

menjadi lebih berani berinteraksi dengan orang lain. IK masih memiliki upaya 

untuk membangun hubungan dekat dengan Ian dengan mau mendengarkan 

cerita Ian. Lain halnya dengan TT yang tidak dekat dengan Ian. Ia jarang 

berinteraksi dengan keponakannya tersebut dikarenakan adanya perbedaan 

bahasa. Ekpektasi TT adalah Ian bisa berperilaku normal layaknya remaja 

lainnya yang mana hal tersebut adalah sesuatu yang tidak realistis. 

Bagaimanapun ketuliannya akan mempengaruhi perilakunya. TT 

memberikan dukungan informasional berupa arahan untuk berani berinteraksi 

dengan orang lain. 

Keluarga Didan terdiri dari 3 anggota yakni NN, HR, EW. Ketiga 

anggota keluarga tersebut dapat menerima kondisi Didan. Hal ini tercermin 

pada ekspektasi mereka terhadap Didan yakni menjadi mandiri secara 

finansial. Untuk mewujudkan ekspektasi tersebut, NN memberikan dukungan 

instrumental berupa uang, alat bantu dengar, laptop dan menyediakan jasa 



kursus komputer yang dapat menjadi bekal masa depan Didan. Sementara, 

HR dan EW memberi dukungan berupa perhatian, tenaga untuk mengantar 

serta arahan agar Didan rajin sekolah, ibadah dan mengikuti kursus computer. 

Ketiga anggota keluarga ini memiliki ekspektasi yang seragam dan sesuai 

dengan keinginan Didan. Dalam wawancara, Didan mengatakan ia senang 

bermain laptop dan ingin memiliki rumah dan mobil. Kepemilikan ini juga 

menjadi harapan NN. Dalam keluarga ini saling melengkapi, dengan 

memberikan dukungan yang beragam. 

Strategi Komunikasi Keluarga Membentuk Konsep Diri Remaja 

Tunarungu  

Y yang bisa menerima kondisi Riska menggunakan active listening 

saat anaknya bercerita. Ia menahan diri untuk tidak segera menilai dan 

memberikan umpan balik berupa pertanyaan yang memberi Riska 

kesempatan untuk menjelaskan lebih banyak. Dengan demikian ia 

memproyeksikan rasa penerimaannya terhadap Riska. Empathy digunakan Y 

saat memahami Riska sebagai remaja yang mulai menyukai lawan jenis. Ia 

tidak memarahi, melainkan berusaha mendekatkan diri dengan 

mempertanyakan lebih lanjut mengenai perasaan anaknya. Sementara, 

respect and regards digunakan Y saat Riska bercerita. Ia akan berhadapan 

dan berjarak dekat sebagai bentuk upaya memperhatikan. Hal ini selaras 

dengan definisi respect Universitas Stanford yang mengatakan bahwa elemen 

dasar Respect adalah attention (perhatian) (https://plato.stanford.edu, diakses 

pada  14 Oktober 2018). Y memanfaatkan self-disclosure reciprocity untuk 

mencari peluang agar ia bisa menerapkan active listening. Dengan kata lain, 

Y mengungkapkan diri kepada Riska agar Riska mau mengungkapkan cerita 

tentang dirinya. Tujuan Y melakukan hal tersebut adalah untuk menjadi 

teman bicara bagi Riska. Y menggunakan strategi komunikasi keluarga 

tersebut secara langsung tanpa bantuan dari anggota keluarga lain. Sebab, 

hubungan NR dan Y tidak harmonis. Dengan demikian, hanya Y saja yang 

berinisiatif untuk berkomunikasi dengan Riska.  NR, nenek Riska yang tidak 

bisa menerima kondisi Riska jarang berkomunikasi dengan cucunya tersebut. 

Kesempatannya menggunakan strategi komunikasi keluarga juga minim. NR 

tidak menerapkan active listening, respect and regards dan self-disclosure. 

https://plato.stanford.edu/


Dengan tidaknya menerapkan self-disclosure, NR jadi tidak memiliki 

kedekatan dengan Riska. Kemudian, menyebabkan Riska juga enggan 

mengungkapkan diri kepada neneknya sendiri. NR menerapkan empathy 

ketika mendapati Riska bermain HP terlalu lama. Meskipun jengkel karena 

hal tersebut membuat Riska tidak mau mandi, NR berusaha memahami dan 

tidak marah sebab ia teringat bahwa HP adalah salah satu hiburan bagi Riska 

yang tunarungu dan yatim piatu. Maka, ia hanya memberikan arahan kepada 

Riska untuk berhenti sejenak. Namun, hal ini tidak membuat hubungan 

keduanya menjadi dekat. Riska lebih memilih Y sebagai significant others. 

Dengan demikian, peneliti menemukan bahwa hubungan darah belum tentu 

membuat sebuah hubungan menjadi dekat. 

Dala keluarga Ian, TT sebagai Om tidak menerapkan active listening, 

sebab ketika mendengarkan Ian, TT segera melakukan penilaian. Hal ini 

terjadi ketika Ian menolak perintah TT untuk membeli barang di warung yang 

dijaga oleh orang normal. TT tidak menanyakan alasan Ian menolak, tapi TT 

segera menilai bahwa Ian takut lalu memberikan arahan interaksi dengan 

pedagang. Padahal menurut Jahromi, Tabatabaee, Rajabi (dalam Electronic 

Physician, 2006) active listening meliputi menunda penilaian. TT juga tidak 

menerapkan empathy, respect and regards dan self-disclosure. Ia mengaku 

bahwa ia jarang berkomunikasi dengan Ian, dikarenakan adanya hambatan 

bahasa. Lain halnya dengan IK, meskipun kemampuan bahasa isyaratnya 

minim, namun ia tetap berusaha berinteraksi dengan Ian. IK menerapkan 

active listening dengan memberikan umpan balik berupa pertanyaan yang 

relevan dengan cerita Ian. Meski demikian, strategi empathy tidak digunakan 

sebab IK masih belum bisa memahami Ian saat keponakannya tersebut 

menolak perintahnya yang melibatkan interaksi dengan orang normal. Seperti 

TT, IK tidak memahami penyebab Ian menolak, tetapi IK segera merespon 

dengan memberikan arahan agar Ian berani. Meski tidak menerapkan 

empathy, IK menerapkan Respect and regards saat ia merespon kejutan ulang 

tahun dari Ian dengan pelukan yang juga merupakan manifestasi dari 

kelembutan. Hal ini sesuai dengan definisi respect milik Eipstein yang 

meliputi kelembutan (Eipstein, 1983:173). Sementara itu, hubungan IK 



dengan Ian cukup dekat apabila dianalisa menggunakan self-disclosure. 

Dibandingkan dengan TT, IK lebih vocal dalam mengungkapkan dirinya. Ia 

menggunakan self-disclosure untuk mengungkapkan ekspektasinya terhadap 

Ian. Meskipun ekspektasi yang ia punya tidak selaras dengan yang dimiliki 

oleh Ian.  

Sementara pada keluarga Didan, tidak semuanya menggunakan empat 

strategi komunikasi keluraga tersebut. Namun, tiap anggota menggunakan 

strategi yang berbeda, sehingga fungsi nurturance tetap bisa terlaksana. NN, 

Ibu kandung Didan yang sibuk tetap bisa menggunakan strategi komunikasi 

active listening dengan menggunakan Family Interaction Networks (Jaringan 

Interaksi Keluarga) berbentuk chained networks (jaringan rantai). Anggota 

keluarga menyampaikan informasi kepada anggota lain dan diteruskan ke 

anggota lainnya juga—beruntai seperti mata rantai (Segrin dan Flora, 

2005:59). Dalam praktiknya, HR dan EW menjadi mata rantai utama yang 

mendengarkan pesan dari Didan secara langsung, kemudian 

menyampaikannya kepada NN. Selanjutnya, NN baru menentukan umpan 

balik yang akan disampaikan kepada Didan. Umpan balik yang ia berikan 

berupa kalimat arahan dan pertanyaan yang memberi Didan kesempatan 

untuk menjelaskan perasaannya. NN menerapkan respect and regards dengan 

berhadap-hadapan saat mendengarkan atau merespon Didan. NN berusaha 

lembut apabila menunjukkan penolakan.  

Dalam menggunakan active listening, HR mendengarkan melalui 

pengamatannya, ia merespon ungkapan perasaan Didan dengan bertanya dan 

memberi arahan. HR juga memberi umpan balik berupa ancaman bahkan 

menambahkan gestur kepalan tangan. Sehingga, dapat diartikan bahwa HR 

tidak menerapkan strategi respect and regards, sebab ia tidak menunjukkan 

kelembutan kepada cucunya. HR kurang bisa mengendalikan amarah saat 

Didan menolak melaksanakan perintah darinya. Alih-alih memahami alasan 

Didan menolak, HR menilai Didan sebagai anak bodoh dan tidak penurut. 

Dengan demikian, HR tidak menerapkan strategi empathy. Alasan HR 

melakukan hal tersebut adalah untuk membentuk Didan menjadi remaja 

tunarungu yang kuat dalam menghadapi pelaku Bully, namun ia 



mengenyampingkan aspek kelembutan dalam strategi respect and regards. 

Meskipun ia punya banyak waktu bersama Didan, HR tidak begitu dekat 

dengan cucunya. Ia tidak pernah mengungkapkan sisi tersembunyi dari 

dirinya kepada Didan. EW menerapkan active listening saat mendengarkan 

cerita Didan. Secara bersamaan ia menerapkan respect and regards dengan 

selalu menunjukkan upaya meperhatikan yakni berhadapan dan berjarak 

dekat ketika Didan sedang bercerita. Umpan balik yang EW berikan kepada 

Didan berupa pertanyaan yang membiarkan cucunya tersebut menjelaskan 

lebih lanjut perasaannya, kalimat arahan, serta kalimat motivasi. EW 

menggunakan strategi active listening untuk membentuk konsep diri Didan. 

Ia menggunakan kalimat arahan yang menunjukkan sikap yang seharusnya 

diterapkan oleh Didan untuk menjadi individu yang dapat membela dirinya 

sendiri di hadapan pelaku bullying. EW berharap meskipun Didan memiliki 

kekurangan, cucunya berani agar tidak diperlakukan semena-mena oleh orang 

lain EW lebih lembut dalam menghadapi Didan yang terkadang menolak 

perintah. Apabila cucunya menolak, ia berusaha memberikan pengertian. Ia 

juga berusaha berempati dengan Didan dengan menambahkan pendapat yang 

menguatkan Didan. EW juga menunjukkan empatinya sebelum melakukan 

self disclosure. Ia hanya mengungkapkan kebahagiaan terhadap Didan agar 

cucunya tidak mengenal kesedihan. Didan lebih dekat dengan EW daripada 

HR. Menurut pendapat HR, cucunya lebih sering datang kepada EW untuk 

bercerita. Meski demikian, NN sebagai ibu kandungnya juga berusaha 

mendekatkan diri dengan meluangkan waktu agar ia juga bisa membentuk 

konsep diri Didan melalui strategi komunikasi keluarga. Walaupun dalam 

praktiknya ia perlu bantuan dari anggota keluarga lain. Hal ini mungkin 

terjadi sebab, anggota keluarga ini memiliki keselerasan dalam hal 

penerimaan. Sehingga mereka memiliki ketersediaan untuk terlibat secara 

langsung dalam aktivitas Didan dan menerapkan strategi komunikasi 

keluarga yang membentuk konsep diri Didan. 

KESIMPULAN 

Berdasarkan rumusan masalah penelitian ini yakni untuk 

menggambarkan penggunaan strategi komunikasi keluarga oleh significant  



yakni active listening, empathy, respect and regards serta self-disclosure 

yang dilakukan anggota keluarga sebagai significant others dalam 

membentuk konsep diri pada remaja tunarungu yang diasuhnya, maka dapat 

disimpulkan bahwa dalam penggunaan strategi active listening, ditemukan 

adanya strategi self-disclosure dijadikan sebagai awalan dengan 

memanfaatkan sifat reciprocity (timbal balik). Active listening digunakan saat 

mendengarkan cerita dari remaja tunarungu secara langsung tanpa bantuan 

anggota keluarga lainnya atau dengan bantuna anggota keluarga, dikarenakan 

adanya kesibukan, menggunakan family interaction networks berbentuk 

rantai. Dengan kata lain, anggota keluarga mendengarkan cerita remaja 

tunarungu dari pesan yang disampaikan secara berantai dari anggota keluarga 

lainnya yang mendengarkan secara langsung. Umpan balik yang diberikan 

dalam active listening berupa kalimat arahan. Sementara dalam penerapan 

empathy, dapat digunakan bersamaan dengan active listening. Empathy yang 

menitik beratkan pada upaya memahami perasaan orang lain digunakan 

sebelum memberikan umpan balik dan diekspresikan bersamaan dengan 

umpan balik oleh keluarga sebagai significant others seperti halnya menahan 

penilaian terhadap cerita remaja tunarungu. Sehingga, remaja tunarungu 

merasa dirinya diterima dan dipahami. 

Respect and regards dilakukan dengan menunjukkan kelembutan 

serta upaya memperhatikan. Peneliti menemukan strategi ini diterapkan saat 

memberikan umpan balik. Keluarga sebagai significant others, menunjukkan 

upaya memperhatikan ketika mendengarkan remaja tunarungu bercerita.  

Selain itu, significant others tidak segan mengungkapkan respect dengan 

kelembutan yang dimanifestasikan dengan gestur pelukan. 

Pada strategi Self-disclosure, keterbukaan diri yang berasal dari 

anggota keluarga dapat memancing keterbukaan remaja tunarungu dengan 

catatan tanpa adanya penilaian apalagi larangan. Dengan demikian, remaja 

tunarungu merasa dipercaya dan diterima. Hal ini memanfaatkan sifat 

reciprocal (timbal balik) yang ada pada self-disclosure. Peneliti menemukan 

bahwa strategi ini digunakan untuk mengutarakan ekspektasi, kalimat arahan, 

serta untuk menjalin kedekatan oleh significant others kepada remaja 



tunarungu. Remaja tunarungu cenderung dekat dengan anggota keluarga 

sebagai significant others yang melakukan self-disclosure dan tidak 

judgmental. 

Peneliti menemukan anggota keluarga hanya menerapkan sejumlah 

strategi komunikasi keluarga saja. Terdapat anggota keluarga yang 

menerapkan strategi yang tidak digunakan oleh anggota keluarga yang lain. 

Sehingga remaja tunarungu tetap mendapatkan bimbingan terkait 

pembentukan konsep diri mereka. Hal ini terjadi pada keluarga yang seluruh 

anggota keluarganya memiliki keseragaman dalam hal penerimaan terhadap 

remaja tunarungu. Lain halnya dengan keluarga yang memiliki anggota yang 

tidak bisa menerima kondisi remaja tunarungu asuhannya. Sehubungan 

dengan hal itu, penerimaan ambil andil dalam menentukan ekspektasi 

significant others terhadap remaja tunarungu. Ekspektasi dicapai dengan 

adanya dukungan dan arahan yang diberikan anggota keluarga sebagai 

significant others kepada remaja tunarungu. Significant others yang dapat 

menerima kondisi remaja tunarungu, memiliki ekspektasi yang sesuai dengan 

kemauan remaja tunarungu, sementara anggota keluarga yang tidak bisa 

menerima, memiliki ekspektasi yang berlebihan yang menyebabkan 

kebingungan pada remaja tunarungu dalam menentukan cita-cita. Significant 

others berekspektasi kepada remaja tunarungu untuk menjadi remaja yang 

mandiri dan berani bersosialisasi dengan orang lain.  Untuk mencapainya, 

significant others memberikan dukungan berupa uang, alat bantu dengar, 

waktu, perhatian dan tenaga yang diberikan melalui strategi komunikasi 

keluarga yang telah dibahas sebelumnya. Sementara, arahan untuk mencapai 

ekspektasi tersebut adalah memberi motivasi agar rajin sekolah, beribadah 

dan menghadiri kursus. Arahan diberikan melalui umpan balik yang menjadi 

bagian dari strategi active listening. Kedekatan tercipta ketika anggota 

keluarga mengungkapkan diri kepada remaja tunarungu dengan menerapkan 

strategi komunikasi keluarga self-disclosure yang bersifat reciprocal. Dengan 

kata lain, keterbukaan diri memancing keterbukaan diri lainnya. Kemudian 

kedekatan tercipta apabila anggota keluarga tidak buru-buru menilai hal yang 

diungkapkan oleh remaja tunarungu. Dengan demikian, remaja tunarungu 



dapat merasakan rasa penerimaan. Di lain sisi, peneliti menemukan bahwa 

hubungan darah belum tentu membuat seorang anggota keluarga menjadi 

sososk significant others bagi remaja tunarungu yang sanggup menjalin 

hubungan dekat. Orang di luar garis keturunan malah memiliki pengaruh dan 

mampu menjalin kedekatan yang dapat mempengaruhi pembentukan konsep 

diri remaja tunarungu. 
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