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Abstrak 

 

Hambatan kemampuan mendengar anak tunarungu menyebabkan terhambatnya 

perkembangn bahasa anak, karena perkembangan bahasa tersebut sangat penting untuk 

berkomunikasi dengan orang lain. Perkembangan anak tunarungu sangat dipengaruhi oleh 

perkembangan bahasa, sehingga jika terhambatnya perkembangan bahasa maka akan 

mempengaruhi perkembangan intelegensi, emosi, sosial dan perilaku anak tunarungu. 

Perkembangan bahasa dan bicara berkitan erat dengan ketajaman pendengaran. Sebagai 

akibat gangguan pendengaran, pada awal bayi tunarungu lahir diawali dengan tangisan 

serta rengekan lalu fase merabaan (babbling) proses pengucapan bunyi-bunyi yang tidak 

bermakna yang keluar secara reflek. Namun setelah fase ini perkembangan bahasanya 

tidak berlanjut dan terhenti. Lambat laun merabaan (babbling) akan menghilang seiring 

dengan perkembangan bicara muncul dalam usia yang makin meningkat. Sehingga pada 

tahap selanjutnya tidak terjadi tiru-meniru pada anak tunarungu karena memeiliki 

kekurangan pada indera pendengaraan, namun saat tahapan ini jangan terlalu dibiarkan 

terlalu lama perlu dibantu dengan latihan untuk meningkatkan perkembangan bahasanya. 

Saat fase terakhir terhenti pada umumnya anak tunarungu cukup lama tidak mendapatkan 

pembelajaran bahasa. Melalui metode terapi wicara merupakan langkah yang dapat 

membentuk atau memperbaiki ucapan sehingga kekeliruan atau kesalahan ucapan dapat 

diatasi. Pembelajaran bahasa bicara anak tunarungu harus ditingkatkan, melalui  

koordinasi antara guru, terapis, dan orang tua. Sehingga perkembangan bahasanya 

menjadi optimal. Melalui metode terapi wicara dan bermain yang dikemas melalui buku 

interaktif sehingga dapat memotivasi anak fokus dan tanpa disadari menangkap dengan 

mudah apa yang sedang diajarkan. 

 

Kata kunci : Tunarungu, Pengucapan, Media Pembelajaran, Interaktif. 
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Abstract 

 

Obstacles in hearing ability of children with hearing impairment causing hampered of 

children language development, because the development of language is very important 

to communicate with others. The development of children with hearing impairment is 

influenced by the development of language, if the language development is not developing 

it will affect the development of intelligence, emotion, social and behavior of children 

with hearing impairment. The development of language and speech is related to the 

sharpness of hearing. As a result of hearing loss, in the early birth of a deaf born baby 

begins with a cry and a whimper then the ruffling phase (babbling) the process of 

pronouncing the meaningless sound that comes out with the reflex. But after this phase 

the language development does not continue and stop. Slowly the babbling will disappear 

as speech develops in an increasing age. In the next stage there is no imitation-imitating 

in children with hearing impairment because they have deficiencies in the sense of 

hearing, When at this stage children with hearing impairment should not be left too long, 

They need to be assisted with exercises to improve their language development. When at 

the last phase has stopped, generally children with hearing impairment for quite a long 

time do not get language learning. Through speech therapy method is a step that can 

form or correct speech so that error or error can be overcome speech. Children with 

hearing impairment speech language learning should be improved, through coordination 

between teachers, therapists, and parents. So the development of the language becomes 

optimal. Through speech and play therapy methods that are packed through interactive 

books that motivate the children with hearing impairment can focus and unwittingly 

capture easily what is being taught. 

 

Keywords : Hearing impairment,Speech, Instructional Media, Interactive. 

 

 PENDAHULUAN 
 

1.   Latar Belakang 

Daniel Ling (1976) mengemukakan bahwa ketunarunguan memberikan dampak inti yang diderita oleh 

yang bersangkutan yaitu gangguan/hambatan perkembangan bahasa. Sebagai akibat gangguan 

pendengaran, pada awal bayi tunarungu lahir diawali dengan tangisan serta rengekan lalu fase 

merabaan (babbling) proses pengucapan bunyi-bunyi yang tidak bermakna yang keluar secara reflek. 

Namun setelah fase ini perkembangan bahasanya tidak berlanjut dan terhenti. Lambat laun merabaan 

(babbling) akan menghilang seiring dengan perkembangan bicara muncul dalam usia yang makin 

meningkat. Sehingga pada tahap selanjutnya tidak terjadi tiru-meniru pada anak tunarungu karena 

memeiliki kekurangan pada indera pendengaraan, namun saat tahapan ini jangan terlalu dibiarkan 

terlalu lama perlu dibantu dengan latihan untuk meningkatkan perkembangan bahasanya. 

Saat fase terakhir terhenti pada umumnya anak tunarungu cukup lama tidak mendapatkan 

pembelajaran bahasa. Ini mengakibatkan saat berinteraksi dengan orang lain menggunakan bahasa 

yang kurang dimengerti bahkan tidak memiliki makna. Metode terapi wicara merupakan langkah yang 

dapat membentuk atau memperbaiki ucapan sehingga kekeliruan atau kesalahan ucapan dapat diatasi. 

Dengan melatih alat bicaranya, melenturkan otot-otot  pada bagian mulut sehingga menimbulkan 

bunyi, menempatkan organ sekitar mulut dengan benar, terpolanya ucapan dengan benar akan 

mengendalikan alat bicara (artikulasi). Jika seluruh komponen alat bicara dapat bekerja diharapkan 

dapat membentuk pola bunyi yang memiliki arti atau makna sehingga dimengerti orang lain. 

Pembelajaran bahasa bicara anak tunarungu harus ditingkatkan, melalui  koordinasi antara guru, 

terapis, dan orang tua. Sehingga perkembangan bahasanya mennjadi optimal. Melalui metode terapi 
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wicara dan bermain yang dikemas melalui buku interaktif sehingga dapat memotivasi anak fokus dan 

tanpa disadari menangkap dengan mudah apa yang sedang diajarkan. 

 

 METODOLOGI 
 

1. Tunarungu  

Tunarungu dapat diartikan sebagai suatu keadaan kehilangan pendengaran yang mengakibatkan 

seseorang tidak dapat menangkap berbagai rangsangan, terutama melalui indra pendengarannya. 

Berikut ini adalah definisi tunarungu menurut ahli, Andreas Dwidjosumarto (1990;1) mengemukakan 

bahwa seseorang yang tidak atau kurang mampu mendengar suara dikatakan tunarungu. 

Ketunarunguan dibedakan menjadi dua kategori yaitu tuli (deaf) dan kurang dengar (low of hearing). 

Tuli adalah mereka yang indera pendengarannya mengalami kerusakan dengan taraf berat hingga 

pendengaran tidak berdungsi lagi. Sedangkan kurang dengar adalah mereka yang indera 

pendengarannya mengalami kerusakan tetapi masih dapat berfungsi untuk mendengar, baik dengan 

maupun tanpa menguunakan alat bantu dengar (hearing aids).  

Sebagai akibat kerusakan (gangguan) pendengaran sebagian atau keseluruhan maka pendengaran 

sulit/kurang berfungsi sebagaimana mestinya, akibatnya ketajaman pendengaranpun berkurang 

menyebabkan persepsi auditorisnya kurang berkembang. Mereka sulit menangkap suara-suara 

khususnya bunyi bahasa melalui pendengarannya itu, akibatnya anak tidak dapat menirukan atau 

mengulang kata-kata hingga menjadi bahasa. Dengan demikian anak tunarungu mengalami gangguan 

komunikasi khususnya komunikasi verbal/lisan. Selain sukar berbahasa dan berbicara untuk 

kepentingan kehidupan dan juga dalam memperoleh pengetahuan yang lebih luas. Demikian pula 

sangat mempengaruhi pergaulan sosial dengan sesamanya, mempengaruhi kecerdasannya, emosi, 

sosial, dan perkembangan kepribadiannya.  

Dilihat secara sepintas anak tunarungu seperti tidak memiliki kelainan karena tidak tampak dan pada 

umumnya pertumbuhan fisiknya bisa seperti anak mendengar. Mereka cukup cekatan dalam 

mengerjakan pekerjaan yang memerlukan keterampilan. Kemampuan intelektual merekapun memiliki 

potensi yang relatif sama dengan anak normal kebanyakan, ada yang pintar, sedang-sedang saja, dan 

kurang pintar. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

1. Identifikasi Masalah Secara Umum 

Dilihat dari peluang yang ada pembelajaran bahasa dasar tahap pengucapan bagi anak tunarungu 

namun ada beberapa point masalah yang mendasar, dari pembelajaran bahasa dasar ini diantaranya : 

1. Anak tunarungu memiliki kekurangan dalam pendengaran yang dapat mempengaruhi 

perkembangannya 

2. Ketidakmampuan medengar yang dialami anak tunarungu mengakibatkan alat bicara yang tidak 

berfungsi dengan baik.  

3. Kemampuan bicara anak tunarungu saat mengucapkan huruf tidak jelas.  

4. Kurang optimalnya pengajaran bahasa yang diajarkan kepada anak tunarungu mengakibatkan 

minimnya penguasaan kosa kata.  

2.  Identifikasi Masalah Secara DKV 

1. Anak tunarungu membutuhkan media yang dapat membuat fokus dan menarik perharian dari 

pengaruh di sekitarnya.  

2. Anak tunarungu membutuhkan bantuan secara visual untuk lebih cepat memahami dan mengingat.  

3. Media pembelajaran bahasa untuk anak tunarungu masih minim, karena biasanya pembelajaran 

bahasa diajarkaan oleh terapi wicara dan  guru sekolah. 

4. Anak tunarungu harus diberikan pemahaman yang jelas saat mempelajari pelafalan huruf baru 

sehingga dapat mengucapkan dengan benar. 

 

3.  Tujuan Perancangan 
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Berdasarkan latarbelakang dan identifikasi masalah, didapat beberapa tujuan yang diperuntukan bagi 

anak-anak tunarungu serta keluarga. Perancangn media pembelajaran bahasa dasar melalui buku 

interaktif ini bertujuan untuk :  

3.1 Jangka Pendek 

1. Mengenalkan bahasa dasar tahap pengucapan kepada anak tunarungu, sehinnga alat bicara 

terlatih sehingga berfungsi kembali dan mengucapkan dengan baik.  

2. Adanya panduan bagi orang tua untuk mengajarkan bahasa terhadap anak tunarungu. Agar 

anak tunarungu mendapatkan pembelajaran bahasa sejak dini sehinnga dapat mengucapkan 

huruf dengan baik.  

3. Anak tunarungu dapat belajar secara intensif, sehingga dapat mudah mengingat dan 

mempercepat perkembangan huruf yang di ucapkan. 

3.2 Jangka Panjang 

1. Mengembangkan potensi yang ada pada anak tunarungu, sehinnga anak tunarungu tidak  

tergantung kepada orang lain dan dapat beradaptasi dengan lingkungannya. 

2. Menumbuhkan sikap percaya diri dalam berkomunikasi pada masyarakat umum.  

 

3.  Analisis Matrik SWOT 

1. Strenght (kekuatan) 

 Rasa keingintahuan anak tunarungu yang tinggi terhadap sesuatu. 

 Penggunaan indera penglihat, menjadikannya lebih peka dari indra pendengar dan indera pengucap. 

 Anak tunarungu memiliki gerak motorik yang lincah dan aktif. 

2.  Weaknes (kelemahan) 

 Anak tunarungu tidak dapat mengucapkan huruf dengan jelas.  

 Memiliki keterbatasan dalam berbahasa yang dapat mempengaruhi intelegensinya 

 Anak tunarungu tidak memahmi tata bahasa yang benar, sehingga saat berkomunikasi sulit 

dipahami  

 Anak tunarung memiliki sifat cepat jenuh dan emosi yang tinggi jika ada hal yang sulit dimengerti 

3.  Opportunities (peluang)  

 Pelajaran bahasa akan terasa lebih efektif jika dikemas dengan media yang dapat dimengerti dan 

menarik perhatian oleh anak tunarungu. 

 Perhatian yang lebih diberikan oleh orang tua yang memiliki anak tunarungu akan sangat 

membantu dalam proses perkembangan bahasa dan intelegensi anak. 

 Orang tua di rumah memiliki waktu yang relatif lama bersama anaknya, ini kesempatan untuk 

menjadi pusat pendidikan yang efektif.  

4. Threats (ancaman) 

 Adanya rasa pesimis dari orang tua kepada anaknya yang tunarungu. 

 Media pembelajaran yang sangat terbatas, pengajaran hanya diajark an di sekolah atau tempat 

terapi wicara. 

 Sulitnya memberi pemahaman dan berkomunikasi kepada anak tunarungu. 

 Sulitnya orang tua untuk mengajarkan bahasa kepada anak karena kurangnya informasi. 

 

5. Matriks SWOT 

6.   

 STRENGHT WEAKNES 

Tabel 1. Matriks SWOT 
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Pembelajaan bahasa tahap pengucapan dapat 

menggabungkan isual yang menarik dengan 

gerak motoric anak tunarungu, dengandidampingi 

orang tua pembelajaran menjadi lebih efektif. 

Anak tunarungu kurang memahami letak struktur 

mulut yang benar mengakibatkan tidak dapat 

mengucapkan huruf dengan jelas, dibutuhkan 

perhatian lebih dari orang tua untuk menjaga 

kestabilan emosi anak tunarungu sehingga 

membantu proses perkembangan bahasa dan 

intelegensi anak. 

T
H

R
E

A
T

 

Kurangnya informasi mengajarkan bahasa pada 

anak tunarungu ini menimbulkan rasa pesimis 

kepada orang tua, pembelajaran hanya didapatkan 

dari sekolah dan tempat terapi wicara dirasa 

belum maksimal sehingga dibuthkan media yang 

mendukung pembelajaran lebih intensif. Dengan 

memenfaatkan indra penglihat (visual) dan gerak 

motoriknya sehingga anak tunarungu mudah 

memahaminya. 

Memiliki keterbatasan dalam mengucapkan huruf 

sehingga saat berkomunikasai dengan orang lain 

sulit untuk dipahami, ini diakibatkan karena anak 

tnarungu kurang memahami letak struktur mulut 

yang benar. Oleh karena itu timbul rasa pesimis 

dari orang tua pada anaknya yang tunarungu 

karena dapat mempengaruhi intelegensi dan 

komunikasinya. 

 

6. Creative Message Planning 

6.1 What to say 

Eksplorasi Ucapanmu, Ekspresikan makna suaramu 

6.2 How to Say 

Meningkatkan kemampuan berbahasa pada tahap pengucapan anak tunarungu, melalui media 

pembelajaran berupa buku interaktif yang berisi tentang latihan pernafasan untuk melenturkan 

otot-otot pada bagian mulut,  bentuk mulut, penempatan organ sekitar mulut dengan 

pengenalan huruf vocal dan konsonan serta penerapan pengucapan melalui pengenalan benda 

seihngga saat dipraktekan anak dapat mengeluarkan ucapan yang bermakna. Dengan 

didampingi oleh ibu anak akan mudah memahami dan memiliki kedekatan yang khusus antara 

ibu dan anak.   

 

7. Target Audiens 

7.1 Target Primaer 

7.1.1 Geografis 

Kota besar di indonesia (Bandung) 

7.1.2 Demografis 

Usia : 4 - 6 tahun  

Gender : laki-laki dan perempuan 

Pendidikan Sekolah Luar Biasa 

(TKLB atau memasuki fase kelas 1 SDLB) 

Kelas ekonomi : ekomoni B,B+ 

7.1.3 Psikografis 

Menyadari adanya kekurangan yang dialami pada dirinya, Senang dipuji oleh 

orang lain, Memiliki rasa ingin tahu yang tinggi. 

7.2 Target Sekunder 

7.2.1 Geografis 

Kota besar di indonesia (Bandung) 

7.2.2 Demografis 

usia : 28 – 32 tahun  

gender : Perempuan  

Pekerjaan : seorang ibu rumah tangga 

Kelas ekonomi : Ekonomi B,B+ 

7.2.3 Psikografis 

Memiliki rasa empati yang besar terhadap anaknya, Memiliki pemikiran yang 

panjang untuk pendidikan anaknya, Selalu bersyukur apa yang dimiliki. 



Naufal Fajriati, Ganis Resmisari, M.Ds., Agustina Kusuma Dewi, M.Ds. 

 

 KV 402 – 6 

8. Creative Approach 

Pendekatan kreatif yang digunakan pada buku mengeksplor pendekatan Come and Play, target diajak 

berinteraksi denga buku sehingga saat melatih dengan metode terapi wicara anak merasa seperti 

bermain. Dan Repetition and Accumulation, saat melakukan pembelajaran diharapkan orang tua 

sebagai pendamping dapat mengajarkan berulang-ulang ini akan melatih otot serta pembentukan 

mulutnya sehingga anak terbiasa, memahami dan dapat mengeluarkan suara yang bermakna. Barulah 

anak dapat berjanjut pada tahap berikutnya setelah tahapan dasar dikuasai karena pada setiap tahapan 

memuliki tingkat kesulitan semakin tinggi. 

 

9. Tone and Manner 

Fun, Colorful. 
 

10. Konsep Warna 

 

 

 

Pada perancangan buku interaktif ini menggunakan warna yang cerah, yang dapat mempengaruhi 

mood anak dalam belajar. Warna disesuaikan agar mampu menarik minat anak dan merangsang agar 

rasa ingin tahu anak menjadi tinggi. 

 
11. Strategi Komunikasi 

11.1 Feel 

Anak diajak untuk latihan pernafasan, dimana anak mempraktekan langsung dengan 

mengikuti tahapan latihan dari yang mudah sampai sulit,  pada tahap ini juga terjalin 

kedekatan antara anak dan ibu sehingga menambah tingkat keberhasian anak untuk 

mengeluarkan suara dan berucap. 

11.2 Think 

Anak diajak untuk mengenal pembentukan huruf vokal dan konsonan dengan meniru bentuk 

mulut serta memperhatikan tahap pembentukan suara, sehingga suara yang keluar dapat 

terucap dengan benar.   

11.2 Do 

Anak dapat menyelesaikan tahapan pembelajaran tersebut, anak dapat mengeluarkan suara 

dan berucap kata yang bermakna dengan penggambaran benda-benda yang berada 

disekitarnya melalui penggambaran ilustrasi sebagai rangsangan anak dapat mengingat 

ucapannya. 

 

12. Strategi Distribusi 

Buku Ayo! Berlatih Berbicara ini bekerja sama dengan penerbit PT. Gramedia Pustaka Utama. Buku 

ini akan didistribusikan oleh Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat, untuk Sekolah Luar Biasa 

didaerah setempat dan dijual memalui program pameran seperti hari disabilitas internasional, hari tuli 

internasional, dll. 

 

13. Ilustrasi 

Gambar 1. Aset Visual Alternatif Warna  
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Seluruh aset visual dalam buku, seperti ilustrasi dan elemn grafis akan divisualisasikan dengan teknik 

ilustrasi vector. 

 

14. Tipografi 

Font yang digunakan adalah dalam buku ilustrasi adalah jenis font sans serif. Serta Penggunaan huruf 

sambung pada kata pengucapan benda juga sangat mempengaruhi anak tunarungu saat membacanya. 

 

Font judul buku 

Kid Zone 

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ 

Abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 

1234567890-=[],.!@#$%^&*() 

 
Font headline 

=[ ] $%

Font Sambung 

That’s Font Folks 

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ 

Abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 

1234567890-=[],.!@#$% &̂*() 

 
Font body text 

 

 

 
 

15. Grid System dan Layout 

Desain sampul buku menggunakan aset anak-anak yang sedang bermain dengan alat latihan 

pernafasan. Sebagai gambaran untuk mengajak anak tunarungu bermain bersama saat latihan 

pengucapan. Cocer buku didesain dengan memunculkan warna biru muda, ungu, dan orange 

sebagai warna utaama. Dan synopsis isi buku. 

Grid system menggunakan manuscript grid, merupakan grid yang sederhana dan digunakanuntuk 

tampilan text atau tampilan ilustrasi yang memenuhi satu halaman.dengan menggunakan 4 dan 8 

kolom pada setiap halamannya. Hal ini memudahkan untuk menyusun elemen grafis dan teks 

secara sistematis.  
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Gambar 2. Grid Layout Informasi Penggunaan Buku  

Gambar 3. Grid Layout Pembuka Bab I  

Gambar 4. Grid Layout Isi Bab I 
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Gambar Error! No text of specified Gambar Error! No text of specified Gambar Error! No text of specified 

Gambar 6. Grid Layout Pengucapan Isi Bab II  

Gambar 5. Layout Pembentukan Mulut Isi Bab II  

Gambar 7. Grid Layout Kata Bermakna Isi Bab II  
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KESIMPULAN DAN SARAN 

 

Pada perancangan tugas akhir yang berjudul “Perancangan Media Pembelajaran Bahasa Dasar Tahap 

Pengucapan Bagi Anak Tunarungu Melalui Buku Interaktif” diharapkan dapat memberikan manfaat 

bagi anak tunarungu, ibu, dan pendamping. Penyampaian informasi yang cukup jelas disajikan 

didalam buku mulai dari latihan pernafasan, Anak diajak untuk melakukan latihan dasar yang dapat 

meregangkan otot-otot bagian mulut sehingga perkembangan berucap anak tunarungu semakin baik 

dan latihan pengenalan huruf vocal dasar kepada anak tunarungu dengan mengajarkan pembentukan 

mulut yang bertujuan untuk meningkatkan pengucapan pada anak tunarungu. 

Penyusun sadar bahwa dalam perancangan tugas akhir ini masih banyak terdapat kekurangan. 

Penyusun berharap buku ini sebagai media pembelajaran dapat menjadi acuan bagi anak tunarungu, 

ibu, dan pendamping agar dapat mementingkan serta melatih kemampuan bahasa dasar anak 

tunarungu dan menginformasikan kepada orang tua cara mengajarkan bahasa dasar tahap pengucapan 

pada anak tunarungu di rumah.  

Perancangan buku ini sebagai media pembelajaran meneliti bahasa dasar tahap pengucapan bagi anak 

tunarungu, semoga masih ada penelitian lanjut untuk meneliti bahan olahan lainnya.   
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4. Para dosen DKV ITENAS dan staff yang telah memberikan bantuan dan kerjasamanya selama 

proses perancangan. 

5. Teman-teman seperjuangan yang tidak dapat disebutkan satu-persatu yang ikut membantu dan 

memberikan banyak masukan demi kesempurnaan Tugas Akhir dan Publikasi Tugas Akhir 

ini.  

6.  Ulfah Fauziyyah, Nadhifa Adhinurani, Hasni Radhini, Najmia Fakhriandini, yang telah 

memberi dukungan dan semangat motivasi. 

Akhir kata, semoga tulisan publikasi tugas  akhir ini dapat berguna dan bermanfaat bagi berbagai 

pihak. 
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