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ABSTRAK 

Yanti Suryanti. Disertasi. 2015. Kurikulum dan Pembelajaran Bahasa Inggris 

dalam Meningkatkan Literasi Peserta Didik Tunarungu (Studi Kasus terhadap 

Tujuh Peserta Didik Tunarungu di SLB-B Cicendo, Bandung). 

Latar belakang penelitian studi kasus ini berkaitan dengan bentuk silabus bahasa 
Inggris untuk tunarungu dan pemahaman peserta didik tunarungu terhadap literasi. 

Penelitian ini dilakukan kepada tujuh orang peserta didik tunarungu kelas VIII. 
Data dijaring melalui observasi, interviu, dan dokumentasi, kemudian dianalisis 

secara kuantitatif-kualitatif. Hasil analisis menggambarkan bahwa konten silabus 
yang dirancang guru sama persis dengan konten silabus bahasa Inggris untuk 
peserta didik umum, begitu pula dengan materi, metode, dan penilaian. 

Pembelajaran literasi dilakukan guru melalui pendekatan total physical response 
dan lip reading untuk membaca, sedangkan untuk menulis diajarkan melalui 

creative piece. Pemahaman peserta didik tunarungu terhadap literasi yang dinilai 
berdasarkan rubrik penilaian untuk tunarungu sejauh ini tergolong baik, dengan 
kriteria penulisan difokuskan kepada language use dan content organization. 

Berdasarkan analisis dokumen dan data yang terkumpul melalui observasi dan 
wawancara, peneliti mengusulkan silabus bahasa Inggris untuk tunarungu dalam 

satu standar kompetensi yakni membaca, dengan dua kompetensi dasar yaitu 
membaca dan menulis. 
 

Kata kunci: Tunarungu, Literasi, Total Physical Response (TPR). 
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ABSTRACT 

 
Suryanti, Yanti. Dissertation. 2015. The Curriculum and English Teaching-

Learning to Improve the Deaf Student’s Literacy (Case Study of the Seven Deaf 

Students at SLB-B Cicendo, Bandung). 

There have been lavishness studies exploring the def students’ proficiency on 

literacy. The goal of the study is to develop a more rigorous understanding of the 

English subject syllabus for the deaf and hearing impaired students, and the 

students’ understanding towards literacy. The study was conducted to seven deaf 

students of the eight grade. The data which were collected through observation, 

interview, and documentation, then were analyzed quantitatively-qualitatively. 

The results of the analysis reveals that the syllabus content as well as the 

material, method, and way of assessment were designed exactly the same things 

as for general students. Reading is taught through total physical response and lip 

reading approaches, meanwhile writing is taught through creative piece. The deaf 

students’ understanding towards the literacy is considered good with the writing 

criteria focuses on language use and content organization. Based on the 

document analysis, and the data gained from observation and interview, the 

writer proposes the English subject syllabus for the deaf with reading as 

competency standard, and reading and writing for basic competencies. 

Key words: Deaf/Hard of hearing, Literacy, Total Physical Response (TPR). 
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KATA PENGANTAR 

Bismillahir Rahmaanir Rahiim. Alhamdulillaahi Rabbil‘aalamin, penulis 

panjatkan puji dan syukur ke hadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat, 

karunia, dan kesempatan kepada penulis sehingga pada akhirnya disertasi yang 

merupakan salah satu persyaratan dalam memperoleh gelar Doktor Pendidikan 

pada Program Studi Pengembangan Kurikulum Sekolah Pascasarjana Universitas 

Pendidikan Indonesia  ini dapat diselesaikan.  

Disertasi berjudul ‘Kurikulum dan Pembelajaran Bahasa Inggris dalam 

Meningkatkan Literasi Peserta Didik Tunarungu’ ini berkaitan dengan bentuk 

silabus dan pembelajaran bahasa Inggris untuk tunarungu, serta pemahaman 

peserta didik tunarungu terhadap literasi. Penelitian ini dilakukan kepada tujuh 

orang peserta didik tunarungu kelas VIII di SLB-B Cicendo, Bandung. Hasil 

penelitian studi kasus dengan pendekatan kuantitatif-kualitatif ini bukan untuk 

digeneralisasikan. Berpatokan pada Kurikulum tingkat satuan pendidikan (KTSP) 

yang dijadikan acuan kurikulum oleh sekolah tempat penelitian,  hasil penelitian 

ini diharapkan dapat bermanfaat untuk menambah referensi yang berkaitan 

dengan pembelajaran literasi (membaca dan menulis) bahasa Inggris, terutama 

untuk peserta dididk tunarungu. 

Penulis menyadari bahwa disertasi ini memiliki banyak keterbatasan, 

kekurangan, dan kelemahan oleh karena itu kritik dan saran untuk perbaikan 

disertasi ini sangat penulis harapkan. Semoga disertasi ini bermanfaat bagi 

penulis, dan berbagai pihak yang memerlukannya. 

        

Bandung, Desember 2015 
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