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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Menurut pendapat Sardjono yang dikutif oleh Munandar dan kawan-kawan 

(2009, hlm. 2) bahwa manusia memiliki berbagai media dalam melakukan 

komunikasi baik itu secara verbal maupun non verbal seperti menggunakan 

simbol-simbol, isyarat, gerak tubuh, bunyi-bunyian. Dengan komunikasi verbal 

manusia akan dengan mudah dan sesegera mungkin memenuhi keinginan atau 

kebutuhannya. 

Sejak kecil bagi anak yang mendengar, ia mampu belajar bahasa atau bicara 

dengan cara meniru kata-kata sebagai hasil dari kemampuan mendengar dari 

lingkungannya. Anak mampu menangkap dan meniru sederetan bunyi yang 

berarti (bermakna) yaitu berupa kata-kata, kalimat, bentuk kata, gagasan ataupun 

iramanya dan ia berupaya untuk memperbaiki ucapannya sampai ucapan kata-

katanya sama benar dengan kata-kata yang didengarnya, dan ia mencoba 

mengucapkan kembali ucapannya. 

Lain halnya dengan anak tunarungu, ia tidak mampu mendengar atau 

menangkap kata-kata atau pembicaraan orang lain melalui pendengarannya, ia 

hanya mampu melihat atau menangkap pembicaraan orang lain atau lawan 

bicaranya melalui gerak bibir dengan kemampuan daya lihat (mata), matalah yang 

mengalih fungsi atau menutupi hal-hal yang kurang yang tidak didapat dari 

pendengarannya. 

Pemerolehan dan perkembangan bahasa berkaitan erat dengan kemampuan 

pendengaran seseorang, karena pemerolehan dan perkembangan bahasa dalam 

prosesnya banyak dipengaruhi oleh sedikit banyaknya akses bunyi-bunyi dari 

lingkungan, khususnya akses bunyi bahasa yang tumbuh dan berkembang di 
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lingkungannya, walaupun sebenarnya akses pendengaran bukan satu-satunya 

penentu pemerolehan dan perkembangan bahasa seseorang.  

Berbahasa bagi manusia memegang peranan penting dalam menempuh 

kehidupannya antara lain usaha mengembangkan diri, menyesuaikan diri, peranan 

hidup di masyarakat, kontrak sosial dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhan, serta 

pembentukan proses belajarnya. Dengan kata lain berbahasa memegang peranan 

penting dalam hidup dan kehidupan manusia yang berada di dalam lingkungannya 

(masyarakat bahasa). 

Menurut Munandar dan kawan-kawan (2009, hlm. 4) bahwa perkembangan 

bahasa anak tunarungu terhenti sampai pada fase meraban karena adanya 

hambatan pendengaran yang dimilikinya, anak tunarungu tidak memperoleh 

umpan balik (feedback) dari bunyi raban yang dikeluarkannya dan tidak dapat 

menangkap berbagai informasi bunyi dan bahasa dari lingkungannya. Akhirnya 

bahasa yang digunakan untuk berkomunikasi terhenti, misalnya dengan isyarat 

saja. 

Anak tunarungu mengalami hambatan dalam perkembangan bahasa atau 

bicaranya sebagai akibat kerusakan atau tidak berfungsinya sebagian atau seluruh 

alat pendengarannya, baik terjadi sejak kecil atau setelah dilahirkan, sehingga 

menyebabkan kekurangan atau kehilangan dalam kemampuan mendengar. 

Keterbatasan kemampuan mendengar inilah yang menjadi hambatan dalam 

perkembangan bahasa atau bicaranya, dan dampak inipun membawa dampak-

dampak lainnya yang meminta perhatian, pelayanan, pengertian dan kesempatan 

sebaik-baiknya yang diberikan kepada anak tunarungu. 

Adapun dampak dari ketunarunguannya yaitu miskin dalam kosa kata, sulit 

memahami kata-kata abstrak, sulit mengartikan kata-kata yang mengandung 

kiasan, adanya gangguan bicara, maka hal-hal itu merupakan sumber masalah 

pokok bagi anak tunarungu. 

Menurut Munandar dan kawan-kawan (2009, hlm. 5) bahwa kesadaran bunyi 

merupakan kemampuan dasar untuk anak tunarungu memiliki kemampuan 

berbahasa dan berbicara yang merupakan komponen komunikasi. 
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Upaya ini dapat dilakukan dengan memanfaatkan fungsi pendengaran yang 

masih dimilikinya dan memanfaatkan kemampuan dalam merasakan getaran. Ini 

dapat dilakukan karena pada umumnya organ bicara anak tunarungu tidak 

mngalami gangguan akan tetapi kaku karena terhenti karena fase meraban. 

Artinya organ bicaranya masih dapat dilatih untuk digunakan berbicara dan itu 

merupakan potensi yang dapat dikembangkan. 

Menurut Munandar dan kawan-kawan (2009, hlm. 5) Pengembangan potensi 

yang mendasar adalah dengan terus menstimuli fungsi pendengaran dalam 

kesadaran bunyi dan kemampuan merasakan getaran disertai pengembangan 

kemampuan bicaranya dalam kesadaran linguistik. Fungsi pendengaran dan 

kemampuan merasakan getaran dapat dilatih dengan latihan mendengarkan dan 

merasakan berbagai bunyi, membedakan bunyi, menunjuk sumber bunyi, 

bergerak ke arah sumber bunyi, dan lain-lain. 

Di dunia ini penuh dengan bunyi baik itu bunyi yang berasal dari alam, 

manusia, hewan, kendaraan dan masih banyak lagi macamnya. Setiap orang pada 

umumnya bisa mendengarkan bunyi itu, karena adanya bunyi dunia jadi lebih 

hidup dan berwarna. Namun semua itu tidak berlaku pada seseorang yang 

mengalami ketunarunguan. Dunia anak tunarungu itu sunyi mereka tidak sadar 

bahwa dunia itu penuh dengan bunyi. Semua itu terjadi karena ketunarunguan 

yang mereka alami. Untuk itu anak tunarungu perlu disadarkan akan adanya bunyi 

melalui latihan kesadaran bunyi. Latihan kesadaran bunyi dalam kurikulum 

sekolah untuk penyandang tunarungu dikenal dengan bina komunikasi persepsi 

bunyi dan irama yang disingkat dengan BKPBI. 

Pembelajaran BKPBI termasuk program wajib yang harus diberikan dan 

dikembangkan di sekolah untuk anak tunarungu. Program BKPBI diberikan 

kepada siswa tunarungu tanpa membedakan awal masuknya ke sekolah, baik yang 

masuk di usia dini maupun yang sudah terlambat masuknya. Untuk siswa 

tunarungu tanpa membedakan berat ringannya ketunarunguan yang di derita, baik 

siswa yang tergolong ringan, sedang, berat maupun tunarungu total, maupun 

kepada siswa baik yang memakai alat bantu dengar atau tidak memakai alat bantu 

dengar. Semuanya harus memperoleh program khusus BKPBI dengan benar dan 

terprogram secara rutin. Hal ini tentu saja dengan yang digariskan dalam 
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kurikulum BKPBI Depdiknas 2007, bahwa sasaran dalam kurikulum BKPBI 

adalah untuk semua siswa tunarungu mulai dari TKLB, SDLB, sampai dengan 

SMPLB 

Untuk itu, di Sekolah Luar Biasa perlunya ada program atau latihan-latihan 

untuk mengoptimalkan fungsi pendengaran bagi siswa, yang mana mereka perlu 

diberikan pengalaman belajar dan latihan-latihan, sedangkan bagi mereka yang 

mengalami ketunarunguan sangat berat diberikan latihan-latihan pembinaan dan 

penghayatan terhadap semua bunyi-bunyi yang ada di sekelilingnya agar perasaan 

vibrasinya dapat dioptimalkan untuk kegiatan meningkatkan kemampuan 

berbahasanya. 

Berangkat dari hal diatas peneliti melakukan penelitian, tepatnya di SLB 

Negeri B Garut. Peneliti memilih tempat itu untuk dijadikan tempat penelitian 

karena peneliti melihat sekolah ini sudah menerapkan pembelajaran BKPBI yang 

sangat baik untuk menunjang kemampuan siswa dalam meningkatkan kesadaran 

bunyi untuk meningkatkan fungsi pendengarannya.  

Berdasarkan hasil wawancara dengan pembina sekaligus guru di sekolah ini, 

ternyata memang ada pembelajaran tentang kesadaran bunyi dimana semua 

anggotanya adalah siswa-siswi dari SLB Negeri B Garut. Mata pelajaran ini yaitu 

melatih atau merangsang pendengaran mereka agar bisa merespon bunyi melalui 

pembelajaran BKPBI. 

Berdasarkan pemikiran dan berbagai permasalahan yang dikemukakan di 

atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai: LATIHAN 

KESADARAN BUNYI DALAM PEMBELAJARAN BKPBI UNTUK 

MENGOPTIMALKAN FUNGSI PENDENGARAN BAGI SISWA 

TUNARUNGU KELAS IV SDLB DI SLB NEGERI B GARUT. 
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B. FokusMasalah 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka yang menjadi fokus 

masalah dalam penelitian kualitatif ini adalah : bagaimanalatihan kesadaran 

bunyi melalui pembelajaran BKPBI dalam mengoptimalkan fungsi pendengaran 

bagi siswa tunarungu kelas IV SDLB di SLB Negeri B Garut? 

Agar penelitian ini tepat pada sasaran, maka permasalahan ini dapat 

diidentifikasikan ke dalam bentuk pertanyaan sebagai berikut: 

1. Bagaimanakan program latihan kesadaran bunyi dalam pembelajaran 

BKPBI untuk mengoptimalkan fungsi pendengaran bagi siswa tunarungu 

kelas IV di SLB Negeri B Garut? 

2. Bagaimanakah pelaksanaan latihan kesadaran bunyi dalam pembelajaran 

BKPBI untuk mengoptimalkan fungsi pendengaran bagi siswa tunarungu 

kelas IV di SLB Negeri B Garut? 

3. Bagaimanakah mengevaluasi latihan kesadaran bunyi dalam pembelajaran 

BKPBI untuk mengoptimalkan fungsi pendengaran bagi siswa tunarungu 

kelas IV di SLB Negeri B Garut? 

4. Permasalahan apa saja yang dihadapi dan upaya untuk mengatasi 

permasalahan dalam pembelajaran BKPBI untuk mengoptimalkan fungsi 

pendengaran bagi siswa tunarungu kelas IV di SLB Negeri B Garut? 

 

C. TujuandanKegunaanPenelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Pada dasarnya penelitian ini memiliki beberapa tujuan untuk 

mendapatkan jawaban dari permasalahan yang ada dalam penelitian, 

diantaranya untuk mengetahui : 

a. Gambaran program latihan kesadaran bunyi dalam pembelajaran 

BKPBI untuk mengoptimalkan fungsi pendengaran bagi siswa di 

SLB Negeri B Garut. 

b. Gambaran pelaksanaan latihan kesadaran bunyi dalam pembelajaran 

BKPBI untuk mengoptimalkan fungsi pendengaran bagi siswa di 

SLB Negeri B Garut. 
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c. Gambaran evaluasi latihan kesadaran bunyi dalam pembelajaran 

BKPBI untuk mengoptimalkan fungsi pendengaran bagi siswa di 

SLB Negeri B Garut. 

d. Permasalahan yang dihadapi guru dan upaya untuk mengatasi 

permasalahan dalam mengoptimalkan fungsi pendengaran melalui 

pembelajaran BKPBI bagi siswa tunarungu di SLB Negeri B Garut. 

2. Kegunaan Penelitian 

Secara umum hasil penelitian ini dapat dijadikan acuan baik bagi 

sekolah-sekolah atau para guru dalam meningkatkan kemampuan 

kesadaran bunyi melalui pembelajaran BKPBI untuk mengoptimalkan 

fungsi pendengaran. 

 

a. Bagi sekolah: 

Bagi sekolah-sekolah yang menyelenggarakan pendidikan bagi anak-

anak tunarungu, khususnya dalam pembelajaran BKPBI dapat 

mengacu baik pada penyususnan program maupun pengadaan sarana 

maupun prasarana. 

b. Bagi guru: 

Para guru dapat mengikuti cara penyusunan program, menentukan 

materi, penggunaan media, penggunaan sarana dan prasarana, cara 

mengevaluasi dan mengantisipasi serta mengatasi permasalahan yang 

muncul dalak pembelajaran BKPBI. 
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