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BAB I 

PENDAHULUAN  

  

A. Latar Belakang 

Kemajuan ilmu dan teknologi dalam bidang pendidikan menuntut para 

pendidik untuk semakin tanggap terhadap perkembangan yang ada. Karena  

perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi tersebut dapat memberikan 

kontribusi yang besar bagi perserta didik apabila dapat tersampaikan dengan baik 

oleh pendidiknya. Setiap peserta didik berhak mendapatkan layanan pendidikan 

yang sesuai dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi agar potensinya 

dapat berkembang dengan optimal sehingga terwujudnya individu yang mandiri, 

dengan segala keterbatasan yang dimiliki anak tunarungu yang berada di Sekolah 

Luar Biasa. 

Kini perkembangan teknologi khususnya komputer telah sedemikian maju. 

Perkembangan teknologi informasi komputer ini telah merambah ke segala bidang 

termasuk dalam dunia pendidikan khususnya sebagai salah satu media dalam 

proses pembelajaran. Peranan media di dalam proses pembelajaran itu sangat 

penting. Secara umum terdapat keterkaitan antara hasil belajar anak dengan media 

dalam kegiatan belajar mengajar.  

Anak Tunarungu adalah salah satu anak berkebutuhan khusus yang 

mempunyai hambatan dalam pendengaran. Klasifikasi anak tunarungu dibagi 

menjadi empat. Pertama, anak yang mengalami tunarungu ringan. Ke dua, anak 

yang mengalami tunarungu sedang. Ke tiga, anak yang mengalami tunarungu  

berat. Ke empat, anak yang mengalami tunarungu berat sekali.  

Dampak utama ketunarunguan pada perkembangan anak tunarungu 

diantaranya : bahasa dan bicara. Selain mengalami gangguan dalam bahasa dan 
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bicara, anak tunarungu mengalami gangguan dalam kecerdasan, namun tidak 

semua anak tunarungu memiliki kecerdasan di bawah rata-rata. 

Anak tunarungu yang memiliki kecerdasan rata-rata ataupun di atas rata-

rata memang hanya sedikit dijumpai di Sekolah Luar Biasa sehingga terkadang 

potensi, bakat, minat, dan pendidikan anak tersebut terkesan terabaikan karena 

sekolah lebih melihat kepada mayoritas kemampuan yang memang memiliki 

kecerdasan di bawah rata-rata.  

Temuan studi kasus di SLB B-C Dharma Wanita Kabupaten Kuningan. 

Peneliti menemukan anak tunarungu yang memiliki kecerdasan rata-rata. Anak 

tersebut memiliki keterampilan dalam menggambar di atas kertas dan memiliki 

ketertarikan dalam bidang komputer dan telah mampu mengoperasikan komputer 

dengan baik. Peneliti melihat bahwa potensi yang dimiliki anak cukup tinggi, hal 

tersebut dapat terbukti saat peneliti mengamatinya ketika anak membuka situs 

jejaring sosial. Potensi siswa tersebut dapat menjadi modal dasar dalam 

penguasaan keterampilan di bidang komputer apabila mendapatkan bimbingan 

yang sesuai dengan kebutuhan yang ada di lapangan serta terpenuhinya fasilitas 

yang memadai dalam proses pembelajaran teknologi informasi dan komunikasi di 

sekolah. 

Sekolah Luar Biasa merupakan suatu tempat yang seharusnya mampu 

mengoptimalkan potensi, bakat, minat dan pendidikan bagi anak tunarungu 

dengan memberikan pelayanan terbaik dalam menjalankan kinerjanya. Dengan 

fasilitas yang memadai diharapkan anak tunarungu dapat terfasilitasi, yang dalam 

hal ini menyangkut di bidang komputer sehingga diharapkan anak mampu 

menjadi individu yang mandiri dan percaya diri. Namun tidak semua SLB 

memberikan kecakapan keterampilan komputer karena faktor penunjang di setiap 

Sekolah Luar Biasa berbeda kondisinya. Hal tersebut yang membuat siswa 

berpotensi malah tertinggal dalam ilmu teknologi di bidang komputer yang terus 

berkembang. 
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Teknologi di bidang komputer yang berkembang saat ini menyuguhkan 

berbagai kemudahan bagi manusia, diantaranya adalah sebagai tempat penyaluran 

bakat, minat, dan hobi bahkan dapat pula menjadi sumber penghasilan bagi 

mereka yang memiliki keterampilan tertentu di bidangnya. Suatu keterampilan 

dapat dimiliki seseorang melalui latihan begitupun dengan anak tunarungu yang 

memiliki potensi dalam bidang komputer, siswa akan dapat memiliki suatu 

keterampilan khusus bila mendapatkan bimbingan dan fasilitas yang memadai. 

Sebagaimana yang di ungkapkan Baharudin dan Wahyuni (2010:26): 

Bakat dapat diartikan sebagai kemampuan dasar individu yang 

melakukan tugas tertentu tanpa tergantung upaya pendidikan dan latihan. 

Individu yang telah memiliki bakat tertentu, akan lebih mudah menyerap 

segala informasi yang berhubungan dengan bakat yang dimilikinya. 

Salah satu keterampilan komputer yang dapat digunakan digunakan dalam 

aplikasi media komputer adalah  coreldraw. Coreldraw yaitu aplikasi komputer 

untuk menggambar. Banyak ragam aplikasi yang ditawarkan dalam membuat 

gambar, mulai dari yang termudah hingga yang paling sulit. Semua itu dapat 

dipilih sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan masing-masing individu. 

Melalui media pembelajaran komputer dengan menggunakan coreldraw 

diharapkan dapat meningkatkan kemampuan anak tunarungu dalam belajar 

menggambar tabung. Menurut Arsyad (2007:15) Media pembelajaran adalah 

sebagai alat bantu mengajar yang turut mempengaruhi iklim, kondisi dan 

lingkungan belajar yang ditata dan diciptakan oleh guru. Dalam hal ini, media 

pembelajaran tidak hanya berfungsi sebagai alat penyampai materi melainkan 

dapat menarik minat dan motivasi siswa dalam belajar. 

Salah satu aplikasi gratis dan yang paling mudah digunakan adalah 

program aplikasi coreldraw, maka dari itu peneliti akan memberikan 

pembelajaran program aplikasi coreldraw untuk anak tunarungu yang memiliki 

potensi dalam komputer, karena peneliti yakin melalui pembelajaran ini anak 

tunarungu dapat menyalurkan kreativitasnya, meningkatkan kepercayaan dirinya 

dan memberikan bakal keterampilan bagi masa depannya yang dalam hal ini 

adalah keterampilan menggambar dengan menggunakan aplikasi coreldraw. 
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Media pembelajaran ini dapat menjadi salah satu faktor penentu suksesnya 

kegiatan belajar mengajar di kelas. Apabila siswa sudah tertarik pada media 

pembelajarannya, maka secara tidak langsung anak juga mampu memahami dan 

menguasai materi yang diajarkan. 

Berdasarkan permasalahan tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan 

penelitian mengenai “Pengaruh Aplikasi Media Komputer Coreldraw Terhadap 

Peningkatkan Belajar Keterampilan Menggambar Tabung Untuk Anak 

Tunarungu”. 

B. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat diidentifikasi permasalahan 

yang muncul mengenai pengenalan anak tunarungu dalam belajar menggambar 

Tabung dengan menggunakan coreldraw, di antaranya : 

1. Anak hanya bisa menggambar di atas kertas saja. 

2. Guru hanya menggunakan media kertas saja dalam memberikan tugas 

menggambar kepada anaknya. 

3. Anak hanya mengenal bentuk komputer saja, tanpa mengetahui aplikasi-

aplikasi yang bisa digunakan untuk menggambar di dalam komputer. 

 

C. Batasan Masalah 

Untuk menghindari kemungkinan terlalu luasnya permasalahan, peneliti 

ingin membatasi pada belajar menggambar, berkaitan dengan pernyataan di atas 

peneliti akan membatasi pada masalah-masalah : 

1. Penggunaan aplikasi media komputer coreldraw dalam belajar menggambar 

tabung. 

2. Kemampuan belajar menggambar tabung dengan menggunakan aplikasi media 

komputer coreldraw. 
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D. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan sebelumnya, 

maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah : 

“Apakah pengaruh aplikasi media komputer coreldraw dapat 

meningkatkan kemampuan belajar menggambar tabung pada anak Tunarungu 

kelas X SMALB di SLB B-C Dharma Wanita Kabupaten Kuningan. 

E. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan sebelumnya, 

maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh aplikasi media 

komputer coreldraw dalam belajar menggambar tabung pada anak 

tunarungu kelas X SMALB. 

2. Kegunaan penelitian 

Adapun kegunaan penelitian dapat penulis rangkum dalam  dua bagian 

yaitu : 

a. Manfaat Teoritis : 

Dalam tataran teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat 

memberikan rangkaian pemikiran dalam rangka mengembangkan 

ilmu pendidikan terutama dikaitkan dengan hal-hal yang 

mempengaruhi keberhasilan anak. 

b. Manfaat Praktis 

Dalam tataran praktis, hasil penelitian ini dapat menjadi masukan 

bagi: 

1. Bagi anak  

Diharapkan dapat meningkatkan kemampuan dalam belajar 

menggambar tabung dengan menggunakan komputer. 
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2. Guru  

Diharapkan dapat mengaplikasikan media komputer ini sebagai 

media yang bisa digunakan dalam kegiatan belajar menggambar 

bagi anak berkebutuhan khusus, khususnya anak tunarungu. 

3. Lembaga 

Penelitian ini diharapkan menjadi masukan bagi lembaga untuk 

meningkatkan dalam pengadaan media belajar pendukung yang 

berbasis komputer yang bisa dipenuhi oleh lembaga,  

4. Peneliti 

Penelitian ini menjadi pengalaman yang berharga bagi peneliti 

untuk melaksanakan tugas di masa yang akan datang dan 

dijadikan patokan untuk meneliti hal yang berkaitan dengan 

media pembelajaran dengan menggunakan aplikasi komputer 

untuk diterapkan pada subjek maupun pada materi yang berbeda. 

  

c. Manfaat bagi Peneliti 

 Penulis selaku peneliti memperoleh pengalaman baru dalam 

penanganan anak tunarungu dalam meningkatkan belajar 

menggambar tabung dengan menggunakan aplikasi media komputer 

coreldraw. 

 

 

 


