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ABSTRAK 

 
Pariwisata menjadi kebutuhan bagi setiap individu tidak terkecuali para disabilitas 

khususnya penyandang tuli. Bahkan pemerintah Indonesia telah memberi hak penyandang 
disabilitas untuk mengakses pariwisata melalui pasal 5 UU RI No 8 tahun 2016. Penelitian ini 
menjadi menarik karena mengkaji komunikasi yang dilakukan antara pramuwisata berstatus 
‘dengar’ maupun ‘tuli’ dengan wisatawan ‘tuli’. Bagaimana pola komunikasi yang berlangsung 
antara pramuwisata dengan wisatawan tuli, motif menjadi pramuwisata, dan hambatan 
komunikasi saat proses memandu wisata akan diungkap pada penelitian ini. Tujuan dalam 
penelitian ini adalah untuk mengetahui proses dan hambatan komunikasi diantara pramuwisata 
dengan wisatawan tuli serta motif yang melatarbelakangi mereka menjadi pramuwisata khusus 
bagi wisatawan tuli. 

Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori tentang pola komunikasi, 
komunikasi antarpersonal, komunikasi bagi penyandang tuli, pramuwisata, motif, 
fenomenologi dan interaksi simbolik. 

Penelitian ini menggunakan paradigma konstruktivisme dengan metode penelitian 
kualitatif fenomenologi Alfred Schutz. Subjek penelitian dalam penelitian ini adalah lima 
orang juru bahasa isyarat yang menjalankan fungsi pramuwisata berdomisili di Jakarta, Depok, 
Bogor, Tangerang, dan Bekasi. 
 Hasil penelitian menunjukkan bahwa pola komunikasi yang berlangsung diantara 
pramuwisata berstatus ‘dengar’ maupun ‘tuli’ dengan wisatawan ‘tuli’ perlu diawali dengan 
penyesuaian kosakata – decoding dan encoding- karena bahasa isyarat yang berkembang di 
setiap daerah asal wisatawan berbeda-beda. Setelah dilakukan penyesuaiaan kosakata maka 
pola komunikasi antarpersonal dapat berjalan sikular atau dua arah. Motif yang 
melatarbelakangi untuk menjadi pramuwisata bagi wisatawan tuli terbagi dalam tiga yaitu 
motif pengetahuan (the motive of knowledge), motif menjalin pertemanan (the motive of social 
networks), dan motif daya tarik (the motive of sign language attraction). Sedangkan hambatan 
komunikasi selama proses memandu wisata berlangsung adalah perbedaan kosakata, 
kurangnya kemampuan isyarat internasional serta bahasa inggris. 
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