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ABSTRACT 
 

The study entitled Process Communication Disability Assistance Family In Double 
Handicaps Victim of Sexual Abuse. The purpose of this research was to find out how family 
communication processes in assistance people with double handicaps victims of sexual 
abuse. In this research, the author uses descripstive methods of analysis with qualitative 
approaches. The author uses data collection techniques interviews, observation and 
documentation. The object in this study is associated with the process of family 
communication in assistance people with double handicaps victims of sexual abuse. The 
results showed that the family communication process in assistance people with handicaps 
double each family has its own way of providing assistance to persons with handicaps 
double.  

TN family communication process in providing assistance to the TN is to succumb, 
while the ST family, prefer the happiness ST. Type of consensual family communication 
patterns in families TN formed due to the openness and his frequent conversations with other 
family members, while in the ST family, the type of protective family communication patterns, 
where families rarely have a conversation but have high compliance, it is because since ST 
has married and lived with her husband. In the communication process in assisting families 
with double handicaps there are factors that affect the efficiency The communication 
including the existence of openness among family members, a sense of empathy (empathy), 
an attitude of support (supportiveness), having a positive attitude (positiveness), as well as 
the equality (Equality ) in the family, making the victim feel comfortable and protected. 
 
Keywords: Family Communication Patterns, Communication Effectiveness, Assistance, 

Double Handicaps, Sexual Abuse 
 
 

PENDAHULUAN 
 

Komunikasi sangat di butuhkan guna untuk memperoleh dan memberi informasi yang 
dibutuhkan, untuk membujuk  atau mempengaruhi orang lain. Melalui komunikasi dengan 
orang lain kita dapat memenuhi kebutuhan emosional dan intelektual kita, dengan memupuk 
hubungan yang hangat dengan orang–orang sekitar kita. Kebutuhan emosional dan 
intelektual dapat di peroleh pertama kali dalam lingungan keluarga, lalu orang di sekitar 
lingkungan dan masyarakat sekitar kita. Perilaku komunikasi pertama yang di pelajari 
manusia berasal dari sebuah lingkungan keluarga yakni dari sentuhan orang tua sebagai 
respon atas upaya dalam memenuhi kebutuhan anaknya (Mulyana, 2012:6). 

Kehadiran anak berkebutuhan khusus dalam suatu keluarga bukanlah suatu 
musibah, melainkan amanah dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Orangtua, keluarga, dan 
masyarakat harus bertanggung jawab untuk memenuhi hak-haknya. Sebagai salah satu 
langkah pemenuhan hak dasar anak yang meliputi hak untuk hidup, hak tumbuh dan 
berkembang secara optimal, hak berpartisipasi sesuai dengan minat dan potensi yang 
dimiliknya, dan hak terlindungi dari segala tindak kekerasan, diskriminasi, penelantaran dan 
perlakuan salah. 
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Keluarga menjadi tempat dimana kita dapat mencurahkan semua isi hati dan tempat 
untuk menuangkan keluh kesah. Komunikasi dalam keluarga diartikan sebagai kesiapan 
membicarakan dengan terbuka setiap hal yang menyenangkan maupun yang tidak 
menyenangkan, serta siap dalam menyelesaikan masalah dengan mengambil solusi yang 
terbaik. Komunikasi dengan keluarga sangat diperlukan. Dengan komunikasi, akan terwujud 
apa yang diinginkan, termasuk menjaga hubungan dengan anak agar berjalan harmonis 
serta berguna dalam bersosialisasi dengan keluarga. 

Ancaman pelecehan seksual lebih tinggi terhadap anak berkebutuhan khusus (ABK), 
dibandingkan anak biasa. Berdasarkan sebuah penelitian Yayasan Anak Mandiri Riau, 
hampir 1/6 ABK laki-laki dan 1/4 ABK perempuan menjadi korban pelecehan sebelum usia 
18 tahun (Sumber: Rinaltie Usman:2013 dalam Riaupos.com).  Kekurangan yang di miliki 
anak berkebutuhan khusus inilah yang sering di manfaatkan pihak–pihak yang tidak 
bertanggung jawab. Korban yang berinisial TN dan ST, adalah gadis penyandang Double 
Handicaps, mereka mendapat pelecehan seksual dan tindakan yang tidak senonoh. 
Kejadian tersebut telah memberikan trauma Psikis yang mendalam bagi TN dan ST. Di 
dalam UU No 23 tahun 2004 pasal 7 (dalam Rahmat:2011) kekerasan yang mengakibatkan 
trauma psikis adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, 
hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan atau penderitaan psikis 
berat seseorang. Terlebih lagi korban hanya bisa menangis dan sempat mengurung di dalam 
kamar ketika diperlakukan seperti itu. 

Berdasarkan fenomena di atas penulis  tertarik untuk melakukan penelitian tentang 
peran keluarga dalam memberikan pendampingan terhadap penyandang Double Handicaps 
sebagai korban kekerasan seksual yang mengalami trauma psikis, dengan fokus penelitian 
yakni pada proses komunikasi dalam kegiatan pendampingan korban. 

 
 

TINJAUAN PUSTAKA 
 
Komunikasi 

Komunikasi memiliki peranan yang sangat penting, karena komunikasi merupakan 
wahana utama dari kegiatan dan kehidupan manusia sehari-hari. Komunikasi adalah alat 
hidup bagi kepentingan manusia, karena manusia adalah makhluk yang tidak dapat berdiri 
sendiri, tetapi ia senantiasa memerlukan dan membutuhkan bantuan orang lain.manusia 
yang satu dengan yang lain selalu mengadakan hubungan dan kerjasama untuk saling 
memenuhi kebutuhan masing-masing. Hubungan kita dengan orang lain akan menentukan 
kualitas hidup kita (Rakhmat, 2012:13). 
 
Komunikasi Antarpribadi 

Komunikasi antarpribadi adalah komunikasi antara orang-orang secara tatap muka, 
yang memungkinkan setiap pesertanya menangkap reaksi orang lain secara langsung, baik 
secara verbal ataupun non-verbal (Mulyana, 2012:81). Definisi lain diungkapkan DeVito 
(1976) bahwa komunikasi antarpribadi merupakan pengiriman pesan dari seseorang dan 
diterima oleh orang lain dengan efek dan feedback yang langsung. Komunikasi antarpribadi 
mempunyai keunikan karena selalu dimulai dari proses hubungan yang bersifat psikologis 
dan selalu mengakibatkan keterpengaruhan. 

 
1. Efektifitas Komunikasi Antarpribadi 

Kefektiftasan komunikasi Efektivitas Komunikasi antarpribadi dimulai dengan lima 
kualitas umum yang dipertimbangkan yaitu keterbukaan (openness), empati 
(empathy), sikap mendukung (supportiveness), sikap positif (positiveness), dan 
kesetaraan (equality).( Devito, 1997:259-264 ). 

2. Komunikasi Keluarga 
Dalam konteks keluarga, memahami proses komunikasi sangat diperlukan, mulai 
dari bagaimana sumber (sender) mengirim pesan (massage) dan diterima oleh 
komunikasi (receiver) hingga adanya aksi, respon (feedback) dari lawan 
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komunikasi (Hidayat, 2012:96). Menurut Fitzpatrick, komunikasi keluarga tidaklah 
bersifat acak, tetapi sangat berpola berdasarkan atas skema–skema tertentu 
yang menentukan bagaimana anggota keluarga berkomunikasi satu dengan 
lainnya. Skema–skema ini terdiri atas pengetahuan mengenai, 1) seberapa intim 
suatu keluarga; 2) derajat individualitas dalam keluarga; dan 3) faktor eksternal 
keluarga, seperti teman, jarak geografis, pekerjaan dan hal–hal lainnya diluar 
keluarga.  

 
Menurut Fitzpatrick (dalam Morrison, 2013:284) mengidentifikasi empat tipe keluarga 

yaitu : 
1. Komunikasi keluarga dengan pola laissez-faire 

Ditandai dengan rendahnya komunikasi yang berorientasi konsep, artinya anak tidak 
diarahkan untuk mengembangkan diri secara mandiri, dan juga rendah dalam 
komunikasi yang berorientasi sosial.  

2. Komunikasi keluarga dengan pola protektif. 
Ditandai dengan rendahnya komunikasi dalam orientasi konsep, tetapi tinggi 
komunikasinya dalam orientasi sosial. Kepatuhan dan keselarasan sangat dipentingkan.  

3. Komunikasi keluarga dengan pola pluralistik,  
Keluarga yang sangat sering melakukan percakapan, namun memiliki kepatuhan yang 
rendah.  merupakan bentuk komunikasi keluarga yang menjalankan model komunikasi 
yang terbuka dalam membahas ide-ide dengan semua anggota keluarga, menghormati 
minat anggota lain dan saling mendukung.  

4. Komunikasi keluarga dengan pola konsensual  
 Keluarga sangat sering melakukan percakapan namun juga memilik kepatuhan yang 

tinggi. Bentuk komunikasi keluarga ini menekankan komunikasi berorientasi sosial 
maupun yang berorientasi konsep. 
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Kerangka Berpikir 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

METODE PENELITIAN 
 
Penelitian ini tergolong dalam metode kualitatif deskriptif, yakni suatu metode yang 

digunakan dalam melakukan penelitian pada status kelompok manusia, objek, sistem 
pemikiran atau peristiwa yang terjadi saat ini. Penelitian deskriptif bertujuan menggambarkan 
secara cermat karakteristik dari suatu gejala atau masalah yang di teliti, penelitian deskriptif 
juga terfokus pada pertanyaan dasar “bagaimana” dengan berusaha mendapatkan dan 
menyampaikan fakta-fakta yang jelas, teliti dan lengkap (Silalahi, 2012:28) 

Penelitian ini dilakukan dengan jenis penelitian kualitatif melalui pendekatan deskriptif 
yang terfokuskan pada pokok permasalahan proses komunikasi keluarga dalam 
pendampingan penyandang double handicaps korban pelecehan seksual. Serta berusaha 

mendapatkan informasi yang selengkap mungkin mengenai proses komunikasi keluarga 
dalam pendampingan penyandang double handicaps korban pelecehan seksual. Informasi 
yang digali lewat wawancara mendalam terhadap informan ( keluarga Bpk Sulchan, Tina ). 
Proses observasi dan wawancara mendalam bersifat sangat utama dalam pengumpulan 
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data. Dari observasi diharapkan mampu menggali proses komunikasi keluarga dalam 
pendampingan penyandang double handicaps korban pelecehan seksual. 

Objek dalam penelitian ini adalah yang terkait dengan proses komunikasi keluarga 
dalam pendampingan penyandang double handicaps korban pelecehan seksual. Dan sejauh  
mana peran keluarga dalam melakukan pendampingan terhadap penyandang double 
handicaps tersebut yang mengalami trauma psikis. Pengumpulan data dilakukan dengan 
melakukan observasi dan wawancara pada informan untuk selanjutnya dilakukan analisis 
data secara deskriptif. Sedangkan teknik keabsahan data, peneliti menggunakan triangulasi 
sumber, yakni  denganmenggali kebenaran informai tertentu melalui berbagai metode dan 
sumber perolehan data. Sehingga dari pengamatan ini dapat diketahui kejelasan data dari 
data observasi dengan pendapat dari informan yang meliputi komunikasi verbal, nonverbal 
dan komunikasi keluarga sebagai proses komunikasi keluarga yang dilakukan keluarga 
korban. 
 

 

PEMBAHASAN 
 
Proses Komunikasi Keluarga dalam Pendampingan Penyandang Double handicaps  
Korban Pelecehan Seksual 

Dari hasil observasi yang telah dilakukan, menunjukkan bahwa cara keluarga dalam 
berkomunikasi dengan penyandang double handicaps  korban pelecehan seksual adalah 
dengan cara tatap muka atau yang biasa dikenal dengan komunikasi diadik yakni 
komunikasi yang memungkinkan setiap pesertanya menangkap reaksi orang lain secara 
langsung, baik secara verbal ataupun non-verbal. Komunikasi diadik harus meliputi; 
pertama, komunikator dan komunikan berada dalam jarak yang dekat, saling berhadap-
hadapan; kedua, Peserta komunikasi mengirim dan menerima pesan secara stimultan dan 
spontan, baik secara verbal ataupun non-verbal (Mulyana, 2012:81). Dalam melakukan 
komunikasi sehari-hari dengan penyandang double handicap kedua keluarga tersebut 
menggunakan komunikasi diadik, yang merupakan komunikasi yang melibatkan dua orang 
secara tatap muka, dan memungkinkan setiap pesertanya menangkap reaksi orang lain 
secara langsung, baik verbal maupun non-verbal. Komunikasi diadik atau yang lebih mudah 
dikenal sebagai komunikasi tatap muka, mempermudah keluarga untuk bisa berkomunikasi 
dengan penyandang double handicaps  khususnya penyadang tuna rungu dan tuna wicara.  

Komunikasi keluarga dalam pendampingan penyandang double handicaps  juga tak 

terlepas dari komunikasi verbal dan nonverbal yang dibangun dalam keluarga. Terlebih lagi 
yang dihadapi adalah seorang yang memiliki keterbatasan pendengaran serta keterbatasan 
bicara. Untuk bisa berkomunikasi dengan penyandang double handicaps  (tunarungu-wicara) 
atau TN harus menyentuh badannya terlebih dahulu baru bisa diajak untuk berkomunikasi, 
selain itu setelah TN merespon balik dengan ia menoleh ke lawan bicaranya, baru kita bisa 
berbicara dengan TN seperti biasa, dengan catatan ketika kita berbicara dengan seseorang 
seperti TN kita harus menatap matanya dan berbicara perlahan serta artikulasi dalam 
berbicara harus jelas dan tepat. Karena penyandang double handicaps  (tunarungu-wicara) 

bisa mengerti apa yang kita katakan dengan melihat gerak bibir. 
Proses komunikasi dalam pendampingan korban pelecehan seksual tidak terlepas 

dari komunikasi nonverbal. Pengiriman pesan nonverbal dalam komunikasi antarpribadi 
dengan penyandang Double handicaps  dapat dilihat dari hasil observasi dimana ibu TN 

ketika membangunkan TN dengan cara secara menghoyak tubuh TN agar terbangun. Sama 
seperti ayah ST ketika ia sedang mengobrol dengan ST, sang ayah mengawalinya dengan 
menjawel (menyentuh pundak, tangan atau bagian tubuh secara sengaja) ST terlebih 
dahulu, baru bisa berkomunikasi dengan ST.  

Faktor-faktor nonverbal juga sangat menentukan makna dalam berkomunikasi 
dengan penyandang double handicaps korban pelecehan seksual, tak jarang ketika kita 
mengobrol dengan penyandang double handicaps (tunarungu-wicara) kita diharuskan untuk 
bertatap muka dengan lawan bicara kita. Pesan yang tersampaikan ketika kita bertatap 
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muka dengan penyandang double handicaps (tunarungu-wicara) dapat tersampaikan 

dengan cermat dan relatif bebas dari kerancuan (Hidayat, 2012:18) 
 

Pola Komunikasi Keluarga 
1. Pola Komunikasi Keluarga TN  

Pola komunikasi keluarga dalam pendampingan terhadap TN yang di lakukan oleh 
sang ibu dan kakak terlihat bahwa keduanya akan terbuka jika dalam kondisi yang nyaman 
selain itu dalam keluarga TN sangat sering melakukan percakapan. Dari pernyataan yang 
terdapat dalam pola komunikasi diatas dapat disimpulkan bahwa dalam keluarga TN 
terbentuk pola komunikasi keluarga tipe konsensual. Dalam tipe konsesnsual peran orang 
tua dalam pola komunikasi keluarga  tipe ini  biasanya sangat mendengarkan apa yang 
dikatakan anak-anaknya, kemudian orang tua mengambil keputusan, tetapi terkadang 
keputusan yang diambil orang tua tidak selalu sejalan dengan apa yang di harapkan oleh 
sang anak. Mereka juga memiliki rasa saling ketergantungan yang besar antara satu dengan 
yang lainnya. Seperti pekerjaan yang dimiliki TN saat ini tak lepas dari peran sang kakak 
yang membantu dalam mencarikan TN pekerjaan. Selain saling memiliki ketergantungan 
antara satu anggota keluarga dengan anggota keluarga lainnya, dalam tipe konsensual 
keluarga sering menghabiskan waktu bersama-sama, sama halnya dengan yang dilakukan 
keluarga TN sehari-harinya, ketika semua keluarga sudah pulang seusai aktivitas diluar. 
Keluarga TN selalu menyempatkan diri untuk berkumpul di depan televisi sambil 
membicarakan apa yang telah dikerjakan seharian tadi. 

Keterbukaan juga sangat tampak dalam keluarga TN, tak heran jika TN sangat 
nyaman ketika berkomunikasi dengan keluarganya. Terlebih dengan sang kakak, TN dapat 
mengungkapkan banyak hal dengan kakaknya, dari yang mulai mengenai pekerjaan hingga 
ke soal percintaannya dengan seorang pria idamannya. Dalam tipe konsensual ini, anak 
memiliki kepatuhan yang tinggi terhadap orang tuanya. Orang tua dalam tipe ini biasanya 
sangat mendengarkan apa yang dikatakan anak-anaknya. Kepatuhan yang tunjukkan TN 
kepada keluarganya dengan cara lebih bisa menuruti nasehat yang diberikan kepadanya. 
Keluarga pun menyambut positif dengan perubahan sikap yang dialami TN dengan terus 
memberikan nasehat tanpa henti kepada TN 

 
2. Pola komunikasi keluarga ST 

Pola komunikasi keluarga dalam proses pendampingan ST adalah 
denganMemberikan dukungan terhadap ST dengan cara selalu menemaninya diberbagai 
kesempatan membuat ia merasa nyaman dan aman berada dalam keluarganya. Selain itu 
dengan tidak mengungki-ungkit kejadian masa lalu, mampu menyembuhkan rasa trauma 
yang ada, dengan selalu memberikan kebahagian dan rasa kasih sayang terhadap ST. 
Terlebih sekarang ST telah menemukan pendamping yang menerima ia apa adanya.  

Pola komunikasi keluarga yang terbentuk dalam keluarga ST adalah pola komunikasi 
keluarga tipe protektif. Dimana dalam tipe protektif, yang paling nampak dalam  keluarga ini 
adalah setelah mendapat musibah tersebut (pelecehan seksual) keluarga ST sangatlah 
menjunjung tinggi kebahagian sang anak dan segala keputusan ada pada orang tua. Dalam 
tipe protektif, keluarga jarang melakukan percakapan, namun memiliki tingkat kepatuhan 
yang tinggi, jadi dalam keluarga terdapat banyak sifat patuh tetapi sedikit komunikasi 
(Fitzpatrick dalam Morrison, 2013:186).hal tersebut juga terlihat dalam keluarga ST, 
semenjak ST menikah dan tinggal bersama sang suami, keluarga  telah jarang 
berkomunikasi dengan ST, keluarga akan berkomunikasi dengan ST ketika ST berkunjung 
kerumah kedua orang tuanya. 

Keluarga khususnya kedua orang tua dalam tipe ini memiliki peranan yang sangat 
penting, semua keputusan terletak pada orang tua sehingga muncul sikap ketergantungan 
terhadap orang tua, dengan kata lain semua keputusan orang tua anak selalu 
menjalankannya. Dalam keluarga ST, orang tua menanamkan kepada anggota keluarga 
lainnya untuk menutup rapat-rapat musibah yang dialami ST, keluarga juga menganggap 
bahwa apa yang telah terjadi adalah takdir yang diberikan oleh tuhan, dan sekarang 
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keluarga hanya memutuskan untuk menjaga kebahagiaan ST yang telah ia dapat dengan 
tidak membuka kembali masa kelamnya. 

 
3. Faktor-faktor keefektifitasan komunikasi antar pribadi 

Faktor-faktor yang mempengaruhi kefektifitasan komunikasi dalam proses 
komunikasi dalam pendampingan penyandang double handicaps korban pelecehan seksual 
yakni : 

a. Keterbukaan 
Daerahterbuka masing-masing orang akan berbeda-beda besarnya 

bergantung pada dengan siapa orang tersebut berkomunikasi. ada orang yang dapat 
membuat kita merasa nyaman dan mendukung kita lali kita membuka diri kita lebar-
lebar (dalam Devito, 1997:57). Hasil dari observasi dan interview secara mendalam 
menunjukkan bahwa antara TN dengan keluarga khususnya kepada sang kakak ia 
akan terbuka dalam segala hal, namun ketebukaan yang mereka alami tidak lha 
murni atas kehendaknya sendiri. TN akan terbuka jika ia telah merasa nyaman, 
dalam hal ini mood yang dimiliki TN sangatlah berperan.  

Kesediaan TN untuk terbuka mengenai masalah pribadinya maupun 
kesehariannya saat bekerja untuk mengungkapkannya butuh stimulus dari orang lain, 
seperti dari sang ibu dan kakaknya. Seperti halnya yang di alami ST, memiliki sifat 
yang pendiam sejak kecil membuat ST sangat tertutup, ia juga akan tebuka kepada 
orang yang dapat membuat ia nyaman. Seseorang yang memiliki keterbatasan lebih 
suka dan lebih nyaman bersama dengan orang yang mereka kenal, tidak jarang 
ketika seseorang dengan keterbatasan tertentu bisa lebih akrab kepada orang yang  
yang dapat memahaminya 

 
b. Empati (empathy) 

Dalam Devito, 1997:259-264 berempati merupakankemampuan seseorang 
untuk „mengetahui‟ apa yang sedang dialami orang lain pada suatu saat tertentu, dari 
sudut pandang orang lain itu, melalui kacamata orang lain itu. Bisa dikatakan bahwa 
empati adalah ikut merasakan kesedihan orang lain. Kesedihan yang dialami ST 
maupun TN akibat kejadian yang sangat mengerikan tersebut juga dirasakan oleh 
keluarga ST maupun TN. Keluarga sangatlah terpukul mendapati anak mereka 
mendapat perlakukan yang tidak senonoh seperti itu. 

 
c. Sikap mendukung (supportiveness) 

Hubungan antarpribadi yang efektif adalah hubungan dimana terdapat sikap 
mendukung (supportiveness). Komunikasi yang terbuka dan empatik tidak dapat 

berlangsung dalam suasana yang tidak mendukung. Artinya masing0masing pihak 
yang berkomunikasi memiliki komitmen untuk mendukung terselenggaranya interaksi 
secara terbuka. Sikap mendukung disini juga dipengaruhi oleh dengan siapa sang 
korban berkomunikasi, serta nyaman tidaknya korban ketika berkomunikasi dengan 
orang tersebut.  

Hal tersebut juga diamini oleh adik ST jika ia akan berkomunikasi dengan 
sang kakak ST, sang adik mengemukakan bahwa, saat ini keluarga sudah tidak ingin 
membuka kembali lembaran kelam sang kakak, keluarga hanya ingin saat ini ST 
bahagia dengan sang suami, keluarga sangat memberikan dukungan moral maupun 
material terhadap ST. Dalam hal ini dapat dinyatakan bahwa sikap saling mendukung 
yang dibangun dalam keluarga akan membuat korban nyaman dalam bercerita 
segala hal, serta dapat memberikan rasa aman ketika korban bercerita dan mereka 
akan merasa dihargai dalam segala hal. 

 
d. Sikap positif (positiveness) 

Menurut Suranto, 2011:83 menyatakan bahwa sikap positif dapat ditunjukkan 
dalam bentuk sikap dan perilaku. Dalam bentuk sikap, artinya bahwa pihak-pihak 
yang berkomunikasi memiliki perasaan dan pikiran yang positif, bukan prasangka dan 
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curiga. Sedangkan dalam bentuk perilaku, artinya bahwa tindakan yang dipilih adalah 
yang relevan dan secara nyata melakukan aktivitas untuk terjalinnya kerjasama. 
Menurut observasi dan hasil wawancara yang dilakukan secara mendalam kepada 
TN dapat diketahui bahwa TN adalah pribadi yang sensitif, kesensitifannya sangat 
tinggi semenjak ia mendapat pelecehan seksual, perasaan sensitif yang dimiliki TN 
muncul ketika kakaknya sedang asiknya berbicara dengan ibunya dan disaat itu TN 
juga berada di tempat tersebut namun tidak diikutsertakan dalam pembicaraan yang 
sedang mereka bicarakan, seketika ia akan mengira bahwa apa yang dibicarakan 
mereka adalah mengenai TN, alhasil ia akan marah kepada kakak dan ibunya, 
namun dengan sigap sang kakak akan menjeleskan kepada TN, bahwa apa yang iya 
curigakan kepada mereka adalah tidak benar, kakak TN selalu berusaha untuk 
menjaga hubungan baik dengan TN. 

Sikap positif juga ditunjukkan oleh keluarga ST dalam sehari-harinya. Seperti 
waktu adik ST menjelaskan bahwa untuk saat ini setelah sang kakak telah menikah, 
keluarga sepakat untuk tidak membuka atau membahasa musibah yang lalu didepan 
ST, mereka takut ST akan mengalami depresi kembali, dan akan merasa terpukul. 
Jadi kalo didepan kakak itu ga ada yang ngomongin musibah yang telah lalu, agar 
sang kakak tidak merasa curiga. Sikap positif yang ditunjukan keluarga kepada 
korban, senantiasa untuk menjaga perasaan korban yang mudah tersinggung 
maupun mudah depresi ketika musibah tersebut diungkit kembali. Keluarga menjadi 
tempat dimana korban selalu merasa nyaman dan aman. 

 
e. Kesetaraan (Equality) 

Kesetaraan menurut Suranto, 2011:84 ialah merupakan pengakuan bahwa 
kedua belah pihak memiliki kepentingan, kedua belah pihak sama-sama bernilai dan 
berharga dan saling memerlukan. Kesetaraan yang dimaksud disini adalah berupa 
pengakuan dan kesadaran antara patner komunikasi. Kesetaraan yang dialami oleh 
TN ialah, ia tidak ingin dibedakan dalam segala hal,meskipun dengan keterbatasan 
yang dimilikinya ia tidak ingin disamakan dengan sesamanya, TN ingin semua orang 
tidak merendahkan dengan cara mengasihinya namun  TN ingin semua orang 
menyetarakan ia dengan orang normal lainnya. 

Sama halnya dengan ST, keluarga mengganggap ST sama normalnya 
dengan wanita lainnya, memiliki fisik yang normal, kepribadian yang baik sama 
seperti orang pada umumnya, hanya keterbatasan pendengaran dan keterbatasan 
dalam berucaplah yang membuat ST sedikit berbeda dengan yang lainya. Perbedaan 
yang dimiliki ST tidak membuat ST berpangku tangan saja kepada keluarganya, 
keinginan ST untuk bekerja serta bisa berinteraksi dengan orang normal lainya 
membuat ST diperbolehkan untuk bekerja oleh kedua orang tuanya, namun seusai 
mendapat musibah yang sangat memilukan tersebut, secara otomatis ST tidak 
diijinkan bekerja kembali oleh kedua orang tuanya dengann alasan keluarga hanya 
ingin melindungi ST dari kajadian yang serupa 

Dalam hal ini, kedua korban baik TN maupun ST juga ingin disetarakan 
dengan orang normal lainnya tanpa ada yang memandang mereka memiliki 
keterbatasan. Kesetaraan juga tidak mengharuskan kita untuk menerima dan 
menyetujui begitu saja semua perilaku verbal maupun nonverbal dari pihak lain 

 
 

SIMPULAN 
 
 Dari penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa: Pertama, Proses komunikasi 
keluarga dalam melakukan pendampingan kepada korban tidaklah dilakukan secara instan, 
melainkan secara perlahan. Pendampingan yang dilakukan keluarga korban tidak terlepas 
dari faktor kedekatan yang dibangun oleh keluarga dengan korban. Pendampingan yang 
diberikan keluarga terhadap korban tidaklah sama, semisal pada keluarga TN, keluarga 
memberikan pendampingan kepada TN dengan cara mengalah dengan TN, sikap yang 
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keras dan bebas membuat keluarga sering mengalah dalam hal apapun, namun tetap tidak 
luput dari perhatian keluarga. Sedangkan dalam pendampingan yang dilakukan keluarga 
kepada ST, adalah dengan cara seluruh anggota keluarga selalu memberikan perhatian dan 
kasih sayang terhadap ST, dan antar satu anggota keluarga dengan yang lain  saling 
mengingatkan untuk tidak mengingatkan ST kembali perihal musibah yang telah ia alami 
dulu, yang paling utama dalam pendampingan keluarga kepada ST adalah satu yakni selalu 
membuat ST bahagia.  
 Kedua, Pola komunikasi keluarga yang terbentuk antara kedua keluarga korban 
adalah pola komunikasi keluarga tipe konsensual dan pola komunikasi keluarga tipe 
protektif. Pola komunikasi keluarga tipe konsensual dalam keluarga TN terbentuk karena 
adanya keterbukaan dan seringnya ia melakukan percakapan dengan anggota keluarga 
lainnya, sedangkan dalam keluarga ST, setelah ST menikah dan tinggal dengan suaminya 
keluarga ST termasuk dalam pola komunikasi keluarga tipe protektif,  dimana keluarga 
jarang melakukan percakapan namun memiliki kepatuhan yang tinggi.  

Ketiga, Faktor-faktor kefektifitasan komunikasi dalam pendampingan penyandang 
double handicaps korban pelecehan seksual. Diantaranya adalah adanya keterbukaan 
antara anggota keluarga, adanya rasa empati (empathy), adanya sikap mendukung 
(supportiveness), memiliki Sikap positif (positiveness), serta adanya Kesetaraan (Equality) 
dalam keluarga. 

 
 

DAFTAR PUSTAKA 
 
Buku: 
Budyatna, Muhammad. 2011. Teori Komunikasi Antarpribadi, Jakarta: Kencana 
De Vito, Joseph. 1997. Komunikasi Antar Manusia. Terjemahan Agus Maulana & Lyndon 

Saputra, Jakarta: Profesional Books 
Hidayat, Dasru. 2012. komunikasi antarpribadi dan medianya, Yogyakarta: Graha Ilmu 
Liliweri, Alo. 2011. Komunikasi Serba Ada Serba Makna, Jakarta: Kencana. 
_______. 1997. Komunikasi Antarpribadi, Bandung: Citra Aditya Bakti. 
Moeloeng, Lexy. 2007. Metodologi Penelitian Kualitatif, Bandung : PT. RemajaRosdakarya 
Mulyana, Deddy. 2012. Ilmu Komunikasi: Suatu pengantar, Bandung: Remaja Rosdakarya 
Morissan. 2013. Teori Komunikasi, Bogor: Ghalia Indonesia 
Rakhmat,  Jalaluddin. 2012. Psikologi Komunikasi, Bandung: Remaja Rosdakarya 
Sugiyono. 2008. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D, Bandung: Alfabeta 
Silalahi, Ulber. 2012. Metode Penelitian Sosial, Bandung : PT. Refika Aditama. 
Somantri, Sutjihari. 2007. Psikologi Anak Luar Biasa, Bandung: Refika Aditama 
Tubbs, Stewart L. 2008.  Human Comunication: prinsip prinsip dasar, Bandung: PT. Remaja 

Rosdakarya 
Supratno, Haris. 2008. Modul Pendidikan Luar Biasa, Surabaya : Depdiknas UNESA  

 
Dokumen: 
Depdikbud. 1984. Identifikasi dan Evaluasi Anak Luar Biasa, Jakarta: Direktorat Pendidikan 

Dasar 
Depdiknas, 2001. Kamus Isyarat Bahasa Indonesia. Jakarta: Direktorat Pendidikan 

Luarbiasa 
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah 

Tangga 
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2011 
 
Internet: 
Rizqa, Dienda Dewanti: 2010, “Pola Komunikasi Antara Orangtua Asuh Dengan Anak 

Tunagrahita”. [Online]. http://eprints.upnjatim.ac.id/1006/, diakses 24 sept 2013 
 

http://eprints.upnjatim.ac.id/1006/


35 
 

Rahmatibe: 2011, “perlindungan korban perkosaan”. [Online].http://ibelboyz.wordpress.com/  
2011/06/03/perlindungan-korban-perkosaan/ , diakses 10 Oktober 2013 
 
Usman, Rinalti: 2013, “Berita pelecehan seksual anak berkebutuhan khusus”. [Online]. 
http://m.riaupos.co/23016-berita--abk-korban-terbanyak pelecehan seksual. html 
#.UlOXsNKBm2E, diakses 11 Oktober 2013 
 
Majalah Kesehatan Dokter Kita: 2013, “korban pelecehan seksual”. [Online] 
http://psikologanakku.blogspot.com/2013/09/anak-korban-pelecehan-seksual.html, diakses 
11 Oktober 2013 
 
Lintang: 2010, “pelecehan seksual”. [Online] http://lintang2010.wordpress.com/ 
2010/11/01/pelecehan-seksual/ , diakses 3 November 2013Pulih, Yayasan: 2011, 
“Pengertian pendampingan”. [Online].  
 
http://kamuspsikososial.wordpress.com/tag/definisi-pendampingan/, diakses 15 November 
2013 
 
 
 
 
 

http://ibelboyz.wordpress.com/author/rahmatibe/
http://m.riaupos.co/23016-berita--abk-korban-terbanyak%20pelecehan%20seksual.%20html#.UlOXsNKBm2E
http://m.riaupos.co/23016-berita--abk-korban-terbanyak%20pelecehan%20seksual.%20html#.UlOXsNKBm2E
http://psikologanakku.blogspot.com/2013/09/anak-korban-pelecehan-seksual.html
http://lintang2010.wordpress.com/%202010/11/01/pelecehan-seksual/
http://lintang2010.wordpress.com/%202010/11/01/pelecehan-seksual/

